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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Morska Służba Poszukiwania i
Ratownictwa

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul.Hryniewickiego 10

Miejscowość:  Gdynia Kod pocztowy:  81-340 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 586607661

Osoba do kontaktów:  Katarzyna Wińska-Rużewicz, Danuta Jereczek

E-mail:  zam.pub@sar.gov.pl Faks:  +48 586607661

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.sar.gov.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa sześciu samochodów specjalnych, przystosowanych do ratownictwa wodnego

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu nowych samochodów specjalnych, przystosowanych do
ratownictwa wodnego, z napędem 4x4 o parametrach i wymaganiach technicznych, wyposażeniu i warunkach
serwisowo - gwarancyjnych określonych w SIWZ, w tym m.in:
homologacja samochodu: N1G
Rok produkcji: 2015
Rodzaj silnika: turbo diesel 4-suwowy z turbodoładowaniem i zapłonem samoczynnym
pojemność silnika: 2100-2400cm3
moc silnika minimum: 90kW; moment obrotowy minimum: 350Nm, Wielkość zuzycia paliwa wg badan
homologacyjnych w cyklu mieszanym maksymaln.0.12l/km. Wartości trakcyjne: kąt natarcia min.40stopni,
kąt zjazdu min. 30 stopni, Głębokość brodzenia min. 0,5m; Prześwit min. 300mm, ładowność min. 900 kg.
Nadwozie zamknięte 5-drzwiowe umożliwiające umieszczenie i zamocowanie do transportu wewnatrz kabiny za
przedziałem kierowca-paseżer deski ortopedycznej o długości 200 cm wraz z poszkodowanym

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34114000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
NZ-ER/II/PN/13/15

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_MSPiR
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-058343   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 086-155129  z dnia:  05/05/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
30/04/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:
Warunek posiadania niezbędnej
wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający uzna za spełniony jeśli
Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, należycie wykonał
dostawy dwóch samochodów
specjalnych ratownictwa wodnego
lub technicznego o specjalistycznej
zabudowie dostosowanej do
prowadzenia akcji ratowniczych
właściwych dla służb ratowniczych,
bezpieczeństwa państwowego
lub pokrewnych, o wartości brutto
250 000 z (słownie: dwieście
pięćdziesiąty tysięcy złotych brutto)
każdy z samochodów.

Powinno być:
Warunek posiadania niezbędnej
wiedzy i doświadczenia Zamawiający
uzna za spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w
tym okresie, należycie wykonał
dostawy dwóch samochodów
o specjalistycznej zabudowie
dostosowanej do prowadzenia
akcji ratowniczych lub innych
wymagających samochodu o
pokrewnej specyfice, właściwych dla
służb ratowniczych, bezpieczeństwa
państwowego lub pokrewnych (np.
pogotowie ratunkowe, Policja, Straż
Pożarna), o wartości brutto 250 000
zł (słownie: dwieście pięćdziesiąty
tysięcy złotych brutto) każdy z
samochodów.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Dotyczy: Dowody należytego wykonania dostaw wskazanych w wykazie dostaw, na potwierdzenie spełnienia
warunku wiedzy i doświadczenia wskazanego w pkt III.2.3). Zgodnie z par 1 ust 3 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, w przypadku gdy zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedstawiania dowodów, o których mowa powyżej

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-063980
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