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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
811932724
ul. Tama Pomorzańska 13A
Szczecin
70-030
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Wiśniewski
Tel.: +48 914411222
E-mail: zamowienia@szczecin.rzgw.gov.pl
Faks: +48 914411313
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szczecin.rzgw.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zaprojektowanie, wybudowanie i dostawa wraz z wyposażeniem dwóch lodołamaczy przeciwpowodziowych
liniowych w ramach zadania: Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin
Numer referencyjny: JRP-063/27/POIiŚ-lodołamacze/2017-mg

II.1.2)

Główny kod CPV
34513000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1 .Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i dostawa wraz z wyposażeniem dwóch
lodołamaczy przeciwpowodziowych liniowych, w ramach zadania: Kontynuacja programu budowy lodołamaczy
dla RZGW Szczecin.
2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Priorytet II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski
żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: rzgwsz
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-185896
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 001-000179
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/12/2017
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: I.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa i adresy
Zamiast:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
811932724
ul. Tama Pomorzańska 13A
Szczecin
70-030
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Wiśniewski
Tel.: +48 914411222
E-mail: zamowienia@szczecin.rzgw.gov.pl
Faks: +48 914411313
Kod NUTS: PL424
Powinno być:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
368302575
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Wiśniewski
Tel.: +48 914411222
E-mail: zamowienia@szczecin.rzgw.gov.pl
Faks: +48 914411313
Kod NUTS: PL424
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34513000-6 Kutry połowowe, jednostki ratownicze i inne jednostki specjalne;
713200000-1 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania;
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i dostawa wraz z wyposażeniem
dwóchlodołamaczy przeciwpowodziowych liniowych, w ramach zadania: Kontynuacja programu budowy
lodołamaczydla RZGW Szczecin.
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2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu
OperacyjnegoInfrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Priorytet II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja
do zmianklimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności
na klęskiżywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
3. Zakres rzeczowy zamówienia jest określony w Załączniku nr 10 do SIWZ – Opisie przedmiotu
zamówienia(OPZ). Wstępna dokumentacja techniczna tj.: Linie teoretyczne, Plan Ogólny GA, Plan
wyposażenia, Zładpoprzeczny, Wstępny bilans energetyczny, Wykaz urządzeń są zawarte w załącznikach do
Opisu przedmiotuzamówienia (Załączniki nr 1 - 6 do OPZ).
KRYTERIA OCENY OFERT.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %
2) Okres Rękojmi i Gwarancji (G) – waga kryterium 20 %
3) Doświadczenie kadry technicznej (D) – waga kryterium 20 %
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 %
Cena najniższa brutto.
C = -------------------------- x 100 pkt x 60 %.
Cena oferty ocenianej brutto.
2) Okres Rękojmi i Gwarancji Jakości (G) – waga 20 %
Zaoferowany okres w badanej ofercie.
G = ------------------------------------------------------ x 100 pkt x 20 %.
Najdłuższy okres spośród badanych ofert.
a. Podstawą przyznania punktów w kryterium „Okres Rękojmi i Gwarancji Jakości” będzie okres wyrażony
wmiesiącach podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b. Oferowany przez Wykonawcę okres rękojmi i gwarancji jakości musi być wyrażony w miesiącach i
zawieraćsię we wskazanym przez Zamawiającego przedziale, tj.:
1) 24 miesiące – okres minimalny
2) 42 miesiące – okres maksymalny.
3) Doświadczenie kadry technicznej (D) – waga 20 %
Kryterium Doświadczenie kadry technicznej będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej
przezWykonawcę w zakresie doświadczenia zawodowego wskazywanych odpowiednio: Kierownika Projektu –
Budowniczego oraz Specjalisty – Głównego Projektanta (2 podkryteria).
Podkryterium dot. Kierownika Projektu – Budowniczego:
Ocenie podlegać będzie doświadczenie wskazywanego Kierownika Projektu – Budowniczego w
zakresieuczestnictwa tej osoby w wykonywaniu usług nadzoru nad budową i rozliczeniem dostawy
specjalistycznychstatków pełnomorskich lub śródlądowych w ostatnich 5 latach przed upływem terminu
składania ofert.
Wartość podkryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
S = Sn x 10 pkt.
Sn = 0 w przypadku niezrealizowania nadzoru nad budową i rozliczeniem dostawy;
Sn = 0,50 dla 1-2 zrealizowanych nadzorów nad budową i dostawą;
Sn = 0,75 dla 3 zrealizowanych nadzorów nad budową i dostawą;.
Sn = 1,00 dla 4 i więcej zrealizowanych nadzorów nad budową i dostawa;
Podkryterium dot. Specjalisty – Głównego Projektanta:

4/8

Ocenie podlegać będzie doświadczenie wskazywanego Specjalisty - Głównego Projektanta w
zakresieprojektowania przez tę osobę jednostek specjalistycznych przez ostatnich 5 lat przed upływem
terminuskładania ofert.
Wartość podkryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
P = Pn x 10 pkt.
Pn = 0 w przypadku nieopracowania jakiegokolwiek projektu statku specjalistycznego;
Pn = 0,50 dla 1-2 opracowanych projektów statków specjalistycznych;
Pn = 0,75 dla 3-4 opracowanych projektów statków specjalistycznych;
Pn = 1,00 dla 5 i więcej opracowanych projektów statków specjalistycznych;
Łączna punktacja w kryterium „Doświadczenie kadry technicznej” zostanie obliczona w następujący sposób:
D = S+P.
Powinno być:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34513000-6 Kutry połowowe, jednostki ratownicze i inne jednostki specjalne;
713200000-1 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania;
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i dostawa wraz z wyposażeniem
dwóchlodołamaczy przeciwpowodziowych liniowych, w ramach zadania: Kontynuacja programu budowy
lodołamaczydla RZGW Szczecin.
2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu
OperacyjnegoInfrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Priorytet II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja
do zmianklimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności
na klęskiżywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
3. Zakres rzeczowy zamówienia jest określony w Załączniku nr 10 do SIWZ – Opisie przedmiotu
zamówienia(OPZ). Wstępna dokumentacja techniczna tj.: Linie teoretyczne, Plan Ogólny GA, Plan
wyposażenia, Zładpoprzeczny, Wstępny bilans energetyczny, Wykaz urządzeń są zawarte w załącznikach do
Opisu przedmiotuzamówienia (Załączniki nr 1 - 6 do OPZ).
KRYTERIA OCENY OFERT.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %
2) Okres Rękojmi i Gwarancji (G) – waga kryterium 20 %
3) Doświadczenie kadry technicznej (D) – waga kryterium 20 %
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 %
Cena najniższa brutto.
C = -------------------------- x 100 pkt x 60 %.
Cena oferty ocenianej brutto.
2) Okres Rękojmi i Gwarancji Jakości (G) – waga 20 %
Zaoferowany okres w badanej ofercie.
G = ------------------------------------------------------ x 100 pkt x 20 %.
Najdłuższy okres spośród badanych ofert.
a. Podstawą przyznania punktów w kryterium „Okres Rękojmi i Gwarancji Jakości” będzie okres wyrażony
wmiesiącach podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b. Oferowany przez Wykonawcę okres rękojmi i gwarancji jakości musi być wyrażony w miesiącach i
zawieraćsię we wskazanym przez Zamawiającego przedziale, tj.:
1) 24 miesiące – okres minimalny
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2) 42 miesiące – okres maksymalny.
3) Doświadczenie kadry technicznej (D) – waga 20 %
Kryterium Doświadczenie kadry technicznej będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej
przezWykonawcę w zakresie doświadczenia zawodowego wskazywanych odpowiednio: Kierownika Projektu –
Budowniczego oraz Specjalisty – Głównego Projektanta (2 podkryteria).
Podkryterium dot. Kierownika Projektu – Budowniczego:
Ocenie podlegać będzie doświadczenie wskazywanego Kierownika Projektu – Budowniczego w zakresie
uczestnictwa tej osoby w wykonywaniu usług nadzoru nad budową/przebudową i rozliczeniem dostawy/
przebudowy specjalistycznych statków pełnomorskich lub śródlądowych w ostatnich 10 latach przed upływem
terminu składania ofert.
Wartość podkryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
S = Sn x 10 pkt.
Sn = 0 w przypadku niezrealizowania nadzoru nad budową/przebudową i rozliczeniem dostawy/przebudowy;
Sn = 0,50 dla 1-2 zrealizowanych nadzorów;
Sn = 0,75 dla 3 zrealizowanych nadzorów;
Sn = 1,00 dla 4 i więcej zrealizowanych nadzorów;
Podkryterium dot. Specjalisty – Głównego Projektanta:
Ocenie podlegać będzie doświadczenie wskazywanego Specjalisty - Głównego Projektanta w zakresie
projektowania przez tę osobę jednostek specjalistycznych przez ostatnich 10 lat przed upływem terminu
składania ofert.
Wartość podkryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
P = Pn x 10 pkt.
Pn = 0 w przypadku nieopracowania jakiegokolwiek projektu statku specjalistycznego;
Pn = 0,50 dla 1-2 opracowanych projektów statków specjalistycznych;
Pn = 0,75 dla 3-4 opracowanych projektów statków specjalistycznych;
Pn = 1,00 dla 5 i więcej opracowanych projektów statków specjalistycznych;
Łączna punktacja w kryterium „Doświadczenie kadry technicznej” zostanie obliczona w następujący sposób:
D = S+P.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a)Warunek dot. doświadczenia Wykonawcy; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalnościjest krótszy – w tym okresie wykonał dwie dostawy specjalistycznych statków morskich lub
śródlądowych,zakończone próbami i odbiorem, których wartość była nie niższa niż 10 000 000,00 PLN
(słownie: dziesięć milionów złotych) brutto każda, lub dwie przebudowy specjalistycznych statków morskich lub
śródlądowych owartości wykonanych prac nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów
PLN) brutto każda,przy czym jedna dostawa lub przebudowa z wymienionych wyżej statków była wykonana
według projektuWykonawcy.
Pod pojęciem „statek specjalistyczny morski” należy rozumieć zgodnie z zapisami w Przepisach Klasyfikacjii
Budowy Statków Morskich Polskiego Rejestru Statków, statek odpowiednio wyposażony i przeznaczony
dowykonywania zadań specjalistycznych oraz przewozu personelu specjalistycznego.
Do statków tych zalicza się:
— statki badawcze, ekspedycyjne i inspekcyjne,
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— statki szkolne,
— statki przetwórcze przeznaczone do przetwórstwa ryb i innych żywych zasobów morza, nie prowadzące
ichpołowu,
— inne statki specjalnego przeznaczenia, których cechy konstrukcyjne, wyposażenie lub sposób eksploatacji
sąspecyficzne, np. okręty wojenne.
Pod pojęciem „statek specjalistyczny śródlądowy” należy rozumieć zgodnie z zapisami w Przepisach
Klasyfikacji i Budowy Statków Śródlądowych, statki takie jak:
— holownik i pchacz,
— lodołamacz.
Pod pojęciem „dostawa” należy rozumieć budowę statku zakończoną próbami i odbiorem.
b) Warunek dot. infrastruktury którą dysponuje Wykonawca; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
Dysponuje lub będzie dysponować następującą infrastrukturą:
1. dokiem suchym lub dokiem pływającym lub pochylnią lub slipem lub nabrzeżem wraz z
urządzeniamidźwigowymi o udźwigu min. 150 ton
— pozwalającymi na bezpieczne zwodowanie jednostki.
2. pomieszczeniami zamkniętymi wraz ze stanowiskami do: trasowania, cięcia, spawania oraz malowania.
3. pomieszczeniem zamkniętym do prowadzenia prac wyposażeniowych statku (dopuszcza się halę namiotową
z nagrzewnicą).
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a)Warunek dot. doświadczenia Wykonawcy; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał:
- dwie dostawy specjalistycznych statków morskich lub śródlądowych,zakończone próbami i odbiorem, których
wartość była nie niższa niż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) brutto każda, lub
- dwie przebudowy specjalistycznych statków morskich lub śródlądowych, zakończone próbami i odbiorem, o
wartości wykonanych prac nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów PLN) brutto każda,
lub
- jedną dostawę specjalistcznego statku morskiego lub śródlądowego, zakończoną próbami i odbiorem, której
wartość była nie niższa niż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) brutto, i jedną przebudowę
specjalistycznego statku morskiego lub śródlądowego, zakończoną próbami i odbiorem o wartości wykonanych
prac nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) brutto,
przy czym jedna dostawa lub przebudowa z wymienionych wyżej statków była wykonana według
projektuWykonawcy.
Pod pojęciem „statek specjalistyczny morski” należy rozumieć zgodnie z zapisami w Przepisach Klasyfikacjii
Budowy Statków Morskich Polskiego Rejestru Statków, statek odpowiednio wyposażony i przeznaczony
dowykonywania zadań specjalistycznych oraz przewozu personelu specjalistycznego.
Do statków tych zalicza się:
— statki badawcze, ekspedycyjne i inspekcyjne,
— statki szkolne,
— statki przetwórcze przeznaczone do przetwórstwa ryb i innych żywych zasobów morza, nie prowadzące
ichpołowu,
— inne statki specjalnego przeznaczenia, których cechy konstrukcyjne, wyposażenie lub sposób eksploatacji
sąspecyficzne, np. okręty wojenne.
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Pod pojęciem „statek specjalistyczny śródlądowy” należy rozumieć zgodnie z zapisami w Przepisach
Klasyfikacji i Budowy Statków Śródlądowych, statki takie jak:
— holownik i pchacz,
— lodołamacz.
Pod pojęciem „dostawa” należy rozumieć budowę statku zakończoną próbami i odbiorem.
b) Warunek dot. infrastruktury którą dysponuje Wykonawca; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
Dysponuje lub będzie dysponować następującą infrastrukturą:
1. dokiem suchym lub dokiem pływającym lub pochylnią lub slipem lub nabrzeżem wraz z
urządzeniamidźwigowymi o udźwigu min. 150 ton
— pozwalającymi na bezpieczne zwodowanie jednostki.
2. pomieszczeniami zamkniętymi wraz ze stanowiskami do: trasowania, cięcia, spawania oraz malowania.
3. pomieszczeniem zamkniętym do prowadzenia prac wyposażeniowych statku (dopuszcza się halę namiotową
z nagrzewnicą).
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ul. Tama Pomorzańska 13A; 70-030 Szczecin.
Sala Konferencyjna, pok. nr 106, parter.
Powinno być:
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie RZGW w Szczecinie:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ul. Tama Pomorzańska 13A; 70-030 Szczecin.
Sala Konferencyjna, pok. nr 106, parter.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dpuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 15/02/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/02/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/02/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 22/02/2018
Czas lokalny: 10:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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Z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1566 ze zm.), została utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Zgodnie z art. 525 ust. 7 w zw. z art. 527 przedmiotowej ustawy regionalne zarządy gospodarki wodnej będące
państwowymi jednostkami budżetowymi stały się jednostkami organizacyjnymi Wód Polskich, a wszelkie
należności, zobowiązania, prawa i obowiązki regionalnych zarządów gospodarki wodnej stały się odpowiednio
należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.
Mają powyższe na uwadze Zamawiający dokonał sprostowania ogłoszenia o zamówieniu, dostosowując
dokumenty przetargowe do obecnego stanu prawnego.

