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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Leśniak, Anna Schroeder
Tel.: +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Faks: +48 586217231
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umgdy.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zaprojektowanie i budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie GMDSS-PL
Numer referencyjny: ZP-JL-3800-26/18

II.1.2)

Główny kod CPV
32200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie zgodnego z
wytycznymi Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu. Celem budowy morskiego
systemu łączności w niebezpieczeństwie GMDSS-PL jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrona
życia na morzu. Zasadniczym celem budowy Systemu Łączności w Niebezpieczeństwie, GMDSS-PL jest
stworzenie niezawodnego i nowoczesnego systemu łączności radiotelefonicznej zapewniającego pokrycie
obszaru odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej (EEZ).
System musi być oparty o normy i przepisy wynikające ze standardów pracy systemów części lądowych
systemu GMDSS.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zam-pub
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-077113
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 100-227576
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/05/2018
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.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Każdy wykonawca do upływu terminu składania ofert musi przesłać drogą elektroniczną do Zamawiającego
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
zwanego dalej jednolitym dokumentem (JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 201/24/UE. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Właściwa (dowodowa) weryfikacja spełniania określonych przez zamawiającego warunków
udziału w postępowaniu zostanie dokona w oparciu o stosowne dokumenty złożone przez wykonawcę, którego
oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Każdy wykonawca do upływu terminu składania ofert musi przesłać drogą elektroniczną do Zamawiającego
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
zwanego dalej jednolitym dokumentem (JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 201/24/UE. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia w części IV formularza JEDZ sekcji α (ogólne
oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji). Właściwa (dowodowa) weryfikacja spełniania
określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zostanie dokona w oparciu o stosowne
dokumenty złożone przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego
(art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
I. A. wykaże, że wykonał w okresie 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: — wykonał 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na
budowie systemów radiotelekomunikacyjnych o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto
(słownie: dwa miliony złotych 00/100).
Powinno być:
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I. A. wykaże, że wykonał w okresie 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) 1 (jedną) usługę polegającą na budowie systemu radiokomunikacyjnego o wartości nie mniejszej niż 1 000
000,00 zł brutto.
b) 2 (dwie) roboty budowlane polegającą na budowie obiektu radiokomunikacyjnego lub telekomunikacyjnego w
postaci wieży o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto
Pod pojęciem budowy systemu radiokomunikacyjnego zamawiający rozumie budowę systemu
radiokomunikacyjnego składającego się z minimum 1 (jednej) konsoli dyspozytorskiej sterującej minimum 3
(trzema) zestawami radiotelefonów znajdujących się geograficznie w różnych lokalizacjach.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
II. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, O których mowa w
rozdz. V. 1. 2) lit c. SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli odpowiednio dla części o którą się ubiega:
a) jeden z Wykonawców wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w rozdz. V. pkt. 1 ppkt. 2) lit. B.
SIWZ;
b) jeden z Wykonawców wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w rozdz. V. pkt. 1 ppkt. 2) lit. c) A.
SIWZ;
c) Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają warunek określony w rozdz. V. pkt. 1 ppkt. 2) lit c) B. SIWZ.
Powinno być:
II. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w
rozdz. V. 1. 2) lit c. SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
a) Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają warunek określony w rozdz. V. pkt. 1. 2) ppkt c). lit. B niniejszej
SIWZ;
b) jeden z Wykonawców wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w rozdz. V. pkt. 1. 2) ppkt c) lit. A
niniejszej SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
Powinno być:
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu, działając na podstawie przepisu art. 24aa ustawy Pzp,
Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (procedura odwrócona).
Powinno być:
1. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu, działając na podstawie przepisu art. 24aa ustawy
Pzp, Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (procedura odwrócona).
2. Dokumenty wymagane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
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d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP;
f) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy PZP) potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
g) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu (art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy PZP)
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
i) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

