UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

NZ-6100/03/15- KW

Gdynia, 02.04.2015r

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
Dostawa dwóch sztuk łodzi roboczych przystosowanych do prowadzenia akcji zwalczania
zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych, sygnatura: NZ-ER/II/PN/07/15
numer ogłoszenia: 2015/S 055-095876 data zamieszczenia: 19/03/2015

Zmiana treści siwz nr 1
Zmiana zgodnie z treścią ogłoszenia o sprostowaniu ogłoszenia

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, działając jako Zamawiający w niniejszym
postępowaniu dokonuje na podstawie art. 38 ust 4 Pzp zmiany treści siwz w poniższym zakresie:
1. Rozdział VI, Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) pkt 2. ppkt 7), po słowach "terminu składania" dodaje się "ofert"
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11
ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
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przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania
tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem
c) pkt 5 ppkt 1, po słowie "potwierdzające" dodaje się "odpowiednio"
d) pkt 6. otrzymuje brzmienie:
"Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.1), zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Pkt 7 stosuje się odpowiednio.
e) pkt 8, treść: "Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt IV.2. ppkt 1) i 2)" zastępuje się treścią:
"Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt VI.2. ppkt 1) i 2)". (zmiana ta stanowi usunięcie omyłki
pisarskiej)
2. Zmiana zał. nr 5 do SIWZ - Istotne elementy umowy (...)
Zamawiający dopisuje kolejny punkt:
"Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy zaliczki w wysokości 20% ceny
kontraktowej, na jego wniosek."
3. Zmiana terminu składania ofert, zmiana terminu otwarcia ofert.
Zamawiający dokonał zmiany powyższych terminów na dzień 27.04.2015r, godzina odpowiednio
13 i 13:15, i tak:
a) Rozdział X. Opis sposobu przygotowania ofert, pkt 9, dopisek na kopercie: Oferta na przetarg
nieograniczony (...) nie otwierać przed 27.04.2015r, godzina 13:15"
b) Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie MSPiR w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia
(sekretariat) w terminie do dnia 27.04.2015 r. godzina 13:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie MSPiR w Gdyni, sala sztabowa, w dniu
27.04.2015r. godzina 13:15.
Dyrektor
/-/
Marek Długosz
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