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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: III.1.3)  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności 

technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: Dla 

Części 1-3: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie brał udział w co najmniej 1 projekcie 

polegającym na poszukiwaniu i wyławianiu zagubionego sprzętu połowowego w Bałtyku; b) 

dysponuje lub będzie dysponował załogą profesjonalnych rybaków, w tym szyprem kutra z co 

najmniej 5-letnim doświadczeniem w zawodzie i poławianiu w polskiej strefie ekonomicznej 

Morza Bałtyckiego. c) dysponuje do realizacji zamówienia co najmniej 1 kutrem rybackim 

stacjonującym odpowiednio na wschodnim, środkowym lub zachodnim wybrzeżu oraz 

sprzętem niezbędnym do prowadzenia akcji poszukiwania zagubionego sprzętu połowowego, 

tzw. „szukarkiem” zaprojektowanym specjalnie na potrzeby kutra będącego na wyposażeniu 

Wykonawcy jak również dostosowanego do specyficznych warunków danego kutra. Dla Części 

4: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie brał udział w co najmniej 1 projekcie 

polegającym na oczyszczeniu wraków statków z zalegających sieci rybackich. b) dysponuje lub 

będzie dysponował osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, posiadającymi następujące kwalifikacje: Nurek profesjonalny posiadający 

doświadczenie w akcjach podwodnych prowadzonych na niemieckich wodach Morza 

Bałtyckiego; c) dysponuje do realizacji zamówienia co najmniej następującym sprzętem: sprzęt 

niezbędny do uzyskiwania podwodnego obrazu dna morskiego (kamery i aparaty), dźwig o 

odpowiedniej masie udźwigu do nawijania sieci rybackich i kabli. Dla Części 5 a) w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie brał udział w co najmniej 1 projekcie polegającym na oczyszczeniu 

wraków statków z zalegających sieci rybackich. b) dysponuje lub będzie dysponował osobami 

skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – zespołem nurkowym 

składającym się co najmniej z: - kierownika prac podwodnych – posiadającego doświadczenie 

w prowadzeniu akcji podwodnych na polskich wodach Morza Bałtyckiego; - dwóch nurków 

profesjonalnych posiadających doświadczenie w wykonywaniu akcji podwodnych na polskich 

wodach Morza Bałtyckiego; c) dysponuje do realizacji zamówienia co najmniej następującym 

sprzętem: sprzęt niezbędny do usunięcia z wraków statków zalegających narzędzi połowowych, 



w tym robota podwodnego ROV oraz sprzęt do dokumentowania obrazu dna morskiego i akcji 

oczyszczania wraków. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega 

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.2. ppkt 

1-3 SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie 

podleganiu wykluczeniu z postępowania (odpowiednio Załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ). 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący 

zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, 

że: Dla Części 1-3: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie brał udział w co najmniej 1 

projekcie polegającym na poszukiwaniu i wyławianiu zagubionego sprzętu połowowego w 

Bałtyku; b) dysponuje lub będzie dysponował załogą profesjonalnych rybaków, w tym szyprem 

kutra z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w zawodzie i poławianiu w polskiej strefie 

ekonomicznej Morza Bałtyckiego. c) dysponuje do realizacji zamówienia co najmniej 1 kutrem 

rybackim stacjonującym odpowiednio na wschodnim, środkowym lub zachodnim wybrzeżu 

oraz sprzętem niezbędnym do prowadzenia akcji poszukiwania zagubionego sprzętu 

połowowego, tzw. „szukarkiem” zaprojektowanym specjalnie na potrzeby kutra będącego na 

wyposażeniu Wykonawcy jak również dostosowanego do specyficznych warunków danego 

kutra. Dla Części 4: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie brał udział w co najmniej 1 

projekcie polegającym na oczyszczeniu wraków statków z zalegających sieci rybackich. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.2. ppkt 1-3 SIWZ. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 



istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie 

podleganiu wykluczeniu z postępowania (odpowiednio Załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ).  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: III.5.1)  

W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów, określonego w pkt 5.3.1. SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z 

ofertą certyfikatu, licencji lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie Wykonawcy 

do pełnienia funkcji organizatora prac podwodnych potwierdzającego spełnianie wymagań 

zgodnie z obowiązującymi przepisami - warunek dotyczy tylko Części 4. W celu potwierdzenia 

spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. 

SIWZ wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty: a) wykaz usług wykonanych 

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór 

dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ). b) wykaz osób, skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 5 

do SIWZ. c) wykaz sprzętu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 

zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór 

dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów, określonego w pkt 5.3.1. SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy 

złożenia wraz z ofertą certyfikatu, licencji lub innego dokumentu potwierdzającego 

uprawnienie Wykonawcy do pełnienia funkcji organizatora prac podwodnych 

potwierdzającego spełnianie wymagań zgodnie z obowiązującymi przepisami - warunek 

dotyczy tylko Części 4. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności 

technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ wykonawca składa wraz z ofertą 

następujące dokumenty: a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne dokumenty (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ). b) 

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 



czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - dotyczy tylko Części 

1, 2 i 3 (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ. c) wykaz sprzętu i urządzeń 

technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - dotyczy tylko Części 1, 2 i 3 (wzór 

dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: IV.6.2)  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2018-07-09, godzina: 12:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2018-07-16, godzina: 12:00,  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Załącznik I  

Punkt: Część 4 pkt 1)  

W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie akcji w morzu 

polegających na oczyszczeniu przez nurków 3 wraków statków na wodach polskich Morza 

Bałtyckiego oraz podwodne dokumentowanie przeprowadzanych akcji i dokumentację dna 

morskiego w polskiej strefie morskiej. Wykonawca przeprowadzi akcje podwodne 

oczyszczenia z zalegających narzędzi połowowych 3 wraków statków na wodach polskich oraz 

dokona udokumentowania podwodnego przeprowadzanych akcji na wskazanych obszarach w 

polskiej strefie ekonomicznej. Wykonawca oczyści z sieci rybackich następujące wraki: Nazwa 

wraku Współrzędne- szerokość geograficzna Współrzędne- długość geograficzna Głębokość 

występowania sieci rybackich Uwagi 1) S-50 54°54'36,080 N 017°19'44,449 E; 23,92 -30,0 

metrów Należy dokonać uzgodnień z Urzędem Morskim w Słupsku 2) Mount Vernon 54° 56' 

54,00" N 18° 20' 12,00" E 25 metrów 3) Svanhild 54° 50' 36,60" N 017° 40' 30,10" E 20 (min. 

14,8) metrów Należy dokonać uzgodnień z Urzędem Morskim w Gdyni Wykonawca musi 

posiadać certyfikat organizatora prac podwodnych i wykonać przedmiot zamówienia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac 

podwodnych. Wykonawca jako organizator prac podwodnych zapewni do realizacji 

zamówienia zespół nurkowy składający się co najmniej z kierownika prac podwodnych i dwóch 

nurków oraz zapewni sprzęt niezbędny do usunięcia z wraków statków zalegających narzędzi 

połowowych, w tym robota podwodnego ROV oraz sprzęt do dokumentowania obrazu dna 

morskiego i akcji oczyszczania wraków. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: - przeprowadzenia podwodnych akcji 

oczyszczania 3 wraków z zalegających sieci rybackich we wskazanych lokalizacjach na 

wodach polskich w okresie od podpisania umowy do 30.09.2018 r. - przeprowadzenia akcji 

uzyskiwania obrazu podwodnego dna we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach, w 

odległości max. 12 mm od brzegu - uzgodnienia z Zamawiającym sposobu oczyszczania 

wraków z sieci rybackich - dokumentacji fotograficznej i filmowej podwodnych akcji zgodnie 

ze wskazówkami przekazanymi przez Zamawiającego - dokumentowania wszelkich 

wyłowionych z morza narzędzi połowowych oraz innych odpadów zgodnie z wymogami 

arkusza monitoringowego stanowiącego Załącznik nr 3 do wzoru umowy oraz przekazania 

dokumentacji Zamawiającemu; - przedstawienia raportów pisemnych z każdej akcji, 

zawierających informację o: liczbie członków załogi, dacie i godzinie rozpoczęcia akcji, dacie 



i godzinie zakończenia akcji, warunkach pogodowych, dacie i godzinie wydania/wybrania 

zestawu połowowego, ilości wybranych zestawów połowowych, długości wybranych sieci, 

wadze i typie wyłowionego sprzętu, innych obserwacjach; - utylizacji wyłowionego sprzętu 

połowowego oraz innych wyłowionych odpadów zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego 

oraz dostarczenia do Zamawiającego potwierdzenia utylizacji. - udziału w spotkaniach projektu 

Marelitt Baltic poświęconych tematowi technik wyławiania sieci z wraków statków (przy czym 

koszty podróży i zakwaterowania – po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym - będą 

zwracane Wykonawcy).  

W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj 

i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie akcji w morzu 

polegających na oczyszczeniu przez nurków 3 wraków statków na wodach polskich Morza 

Bałtyckiego oraz podwodne dokumentowanie przeprowadzanych akcji i dokumentację dna 

morskiego w polskiej strefie morskiej. Wykonawca przeprowadzi akcje podwodne 

oczyszczenia z zalegających narzędzi połowowych 3 wraków statków na wodach polskich oraz 

dokona udokumentowania podwodnego przeprowadzanych akcji na wskazanych obszarach w 

polskiej strefie ekonomicznej. Wykonawca oczyści z sieci rybackich następujące wraki: 

1)Nazwa wraku: S-50, Współrzędne- szerokość geograficzna: 54°54'36,080 N, Współrzędne- 

długość geograficzna:017°19'44,449 E, Głębokość występowania sieci rybackich:23,92 -30,0 

metrów, Uwagi: Należy dokonać uzgodnień z Urzędem Morskim w Gdyni 2) Nazwa wraku: 

Mount Vernon, Współrzędne- szerokość geograficzna: 54° 56' 54,00" N, Współrzędne- długość 

geograficzna: 18° 20' 12,00" E, Głębokość występowania sieci rybackich: 25 metrów, Uwagi: 

Należy dokonać uzgodnień z Urzędem Morskim w Gdyni, 3) Nazwa wraku: Svanhild, 

Współrzędne- szerokość geograficzna: 54° 50' 36,60" N, Współrzędne- długość geograficzna: 

017° 40' 30,10" E, Głębokość występowania sieci rybackich: 20 (min. 14,8) metrów, Uwagi: 

Należy dokonać uzgodnień z Urzędem Morskim w Słupsku. Wykonawca musi posiadać 

certyfikat organizatora prac podwodnych. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 17 października 2003 r. o 

wykonywaniu prac podwodnych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1970) oraz rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1210). W ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: - 

przeprowadzenia podwodnych akcji oczyszczania 3 wraków z zalegających sieci rybackich we 

wskazanych lokalizacjach na wodach polskich w okresie od podpisania umowy do 30.09.2018 

r. - przeprowadzenia akcji uzyskiwania obrazu podwodnego dna we wskazanych przez 

Zamawiającego lokalizacjach, w odległości max. 12 mm od brzegu - uzgodnienia z 

Zamawiającym sposobu oczyszczania wraków z sieci rybackich - dokumentacji fotograficznej 

i filmowej podwodnych akcji zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez Zamawiającego - 

dokumentowania wszelkich wyłowionych z morza narzędzi połowowych oraz innych odpadów 

zgodnie z wymogami arkusza monitoringowego stanowiącego Załącznik nr 3 do wzoru umowy 

oraz przekazania dokumentacji Zamawiającemu; - przedstawienia raportów pisemnych z 

każdej akcji, zawierających informację o: liczbie członków załogi, dacie i godzinie rozpoczęcia 

akcji, dacie i godzinie zakończenia akcji, warunkach pogodowych, dacie i godzinie 

wydania/wybrania zestawu połowowego, ilości wybranych zestawów połowowych, długości 

wybranych sieci, wadze i typie wyłowionego sprzętu, innych obserwacjach; - utylizacji 

wyłowionego sprzętu połowowego oraz innych wyłowionych odpadów zgodnie ze 

wskazówkami Zamawiającego oraz dostarczenia do Zamawiającego potwierdzenia utylizacji. 

- udziału w spotkaniach projektu Marelitt Baltic poświęconych tematowi technik wyławiania 



sieci z wraków statków (przy czym koszty podróży i zakwaterowania – po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym - będą zwracane Wykonawcy).  
 


