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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

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa dwóch terenowych samochodów specjalnych, z napędem 4x4, przystosowanych do ratownictwa
morskiego
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch terenowych samochodów specjalnych, (z zastrzeżeniem
możliwości ograniczenia zakupu do 1 pojazdu w sytuacji określonej w siwz) przystosowanych do ratownictwa
wodnego, z napędem 4x4 o parametrach i wymaganiach technicznych, wyposażeniu i warunkach serwisowogwarancyjnych szczegółowo określonych w SIWZ – zał. nr 1 – Formularz oferty, oraz w zał. nr 5 – Wzór
umowy. Wyznaczenie parametrów technicznych i funkcjonalnych na wskazanym poziomie podyktowane zostało
potrzebami Zamawiającego wynikającymi z prowadzenia działań ratowniczych w trudno dostępnych miejscach
w pasie brzegowym wybrzeża polskiego, niedostępnych dla innych służb.
Pojazd będzie: specjalnym pojazdem ratowniczym, uprzywilejowanym w ruchu drogowym, podczas
prowadzenia działań związanych z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego w brzegowej strefie wybrzeża
polskiego. Wykorzystywany będzie do:
1. Przewozu ratowników na miejsce akcji.
2. Ewakuacji poszkodowanych.
3. Transportu sprzętu medycznego.
4. Transportu sprzętu ratownictwa technicznego.
5. Holowania przyczep.
6. Wodowania łodzi ratowniczej.
Pojazd będzie użytkowany:
- we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie brzegowej
morza bałtyckiego,
- na terenach piaszczystych (plaże), bezdrożach, drogach gruntowych i drogach twardych,- w wodzie morskiej
do poziomu wymaganego przez Zamawiającego.
rok produkcji: 2015; Wersja podwozia: pojazd do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie; Rodzaj
nadwozia: wielozadaniowe, przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu osób i ładunków w tym samym
nadwoziu.
Dopuszczalna masa całkowita do 15t; Pojemność silnika: 5000 – 6000 cm³
Moc silnika: 160 - 200 kW
Moment obrotowy nie mniej niż: 900 Nm
Norma emisji spalin: EURO 6
Zbiornik paliwa nie mniej niż: 200l
Prędkość na drodze twardej nie mniej niż: 80 km/h
Przedmiot zamówienia obejmuje również świadczenie usług serwisu gwarancyjnego, czas reakcji (przyjęcie
samochodu do naprawy) do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
Pełen opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
34114000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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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/06/15
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: 2015-033735 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 052-090320 z dnia: 14/03/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
11/03/2015 (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
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Informacje i formalności konieczne Informacje i formalności konieczne
III.2.1)
do dokonania oceny spełniania
do dokonania oceny spełniania
wymogów: Poniższy opis został
wymogów: Poniższy opis został
wskazany również w dziale VI SIWZ. wskazany również w dziale VI SIWZ.
1. W celu oceny spełniania przez
1. W celu oceny spełniania przez
Wykonawcę warunków, o których
Wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do
oferty sporządzonej w oparciu
oferty sporządzonej w oparciu
o Formularz oferty, stanowiący
o Formularz oferty, stanowiący
Załącznik nr 1 do SIWZ należy
Załącznik nr 1 do SIWZ należy
dołączyć oświadczenie Wykonawcy dołączyć oświadczenie Wykonawcy
w trybie art. 22 ust. 1 ustawy,
w trybie art. 22 ust. 1 ustawy,
sporządzone wg Załącznika do
sporządzone wg Załącznika do
SIWZ (oraz wykaz wykonanych/
SIWZ (oraz wykaz wykonanych/
wykonywanych głównych wraz z
wykonywanych głównych wraz z
dowodami, o którym mowa w pkt III dowodami, o którym mowa w pkt III
2.3) niniejszego ogłoszenia).
2.3) niniejszego ogłoszenia).
2. W celu wykazania braku podstaw 2. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcy udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy oraz art 24. w art. 24 ust. 1 ustawy oraz art 24.
2b ust 3 ustawy należy dołączyć:
2b ust 3 ustawy należy dołączyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o
1) oświadczenie Wykonawcy o
braku podstaw do wykluczenia,
braku podstaw do wykluczenia,
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sporządzone wg Załącznika do
sporządzone wg Załącznika do
SIWZ;
SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego
2) aktualny odpis z właściwego
rejestru, lub z centralnej ewidencji i rejestru, lub z centralnej ewidencji i
informacji działalności gospodarczej informacji działalności gospodarczej
jeżeli odrębne przepisy wymagają
jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w
wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do
celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24
wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie
3) aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenia, że
podatków lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
wykonania decyzji właściwego
organu –wystawione nie wcześniej organu –wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie
4) aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że Społecznego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub
na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania
wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego 5) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8
ustawy,wystawioną nie wcześniej niż ustawy,wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego 6) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy,wystawioną nie wcześniej niż ustawy,wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
składania ofert;
7) aktualną informację z Krajowego 7) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie
i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie
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wcześniej niż 6 miesięcy przed
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania,
upływem terminu składania ofert,
8) listę podmiotów należących do
8) listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy,
albo informacje o tym, że nie należy albo informacje o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej.
do grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie, o którym mowa
3. Oświadczenie, o którym mowa
w pkt 1 (pkt VI.1.SIWZ) musi być
w pkt 1 (pkt VI.1.SIWZ) musi być
złożone w oryginale. Dokumenty,
złożone w oryginale. Dokumenty,
o których mowa w pkt 2 (pkt VI.1 – o których mowa w pkt 2 (pkt VI.1 –
wykaz i VI.2 SIWZ) mają być złożone wykaz i VI.2 SIWZ) mają być złożone
w oryginale lub kopii poświadczonej w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
Wykonawcę.
4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy 4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust.
o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5–8, 10, 11 ustawy mają
1 pkt 5–8, 10, 11 ustawy mają
miejsce zamieszkania poza
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w
Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca
albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art.24 ust.1 pkt 5–
określonym w art.24 ust.1 pkt 5–
8, 10,11 ustawy, wystawione nie
8, 10,11 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku, gdy w
z tym że w przypadku, gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń nie wydaje się takich zaświadczeń
–zastępuje się je dokumentem
–zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem złożone przed właściwym organem
sądowym,administracyjnym albo
sądowym,administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
notariuszem.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt .2:
mowa w pkt .2:
1) ppkt 2)–4), 6) – składa dokument 1) ppkt 2)–4), 6) – składa dokument
lub dokumenty, wystawione w
lub dokumenty, wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę
kraju, w którym ma siedzibę
lub miejscezamieszkania,
lub miejscezamieszkania,
potwierdzające, że:
potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości;
ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek
podatków, opłat lub składek
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na ubezpieczenie społeczne
na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo żeuzyskał
i zdrowotne albo żeuzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na
odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub
raty zaległych płatności lub
wstrzymaniew całości wykonania
wstrzymaniew całości wykonania
decyzji właściwego organu;
decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie. zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) ppkt 5) i 7) – składa
2) ppkt 5) i 7) – składa
zaświadczenie właściwego organu zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego
sądowego lub administracyjnego
miejscazamieszkania albo
miejscazamieszkania albo
zamieszkania osoby, której
zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie
dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt4–8, określonym w art. 24 ust. 1 pkt4–8,
10 i 11 ustawy.
10 i 11 ustawy.
6. Jeżeli w kraju pochodzenia
6. Jeżeli w kraju pochodzenia
osoby lub w kraju, w którym
osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,nie wydaje się
zamieszkania,nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt dokumentów, o których mowa w pkt
5. 1) zastępuje się je dokumentem 5. 1) zastępuje się je dokumentem
zawierającymoświadczenie,
zawierającymoświadczenie,
w którym określa się także
w którym określa się także
osoby uprawnione do
osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone reprezentacji wykonawcy, złożone
przedwłaściwym organem sądowym, przedwłaściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
samorządu zawodowego lub
gospodarczegoodpowiedniego kraju gospodarczegoodpowiedniego kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w
pochodzenia osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę
którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkanialub przed lub miejsce zamieszkanialub przed
notariuszem.
notariuszem.
7. Dokumenty, o których mowa w
7. Dokumenty, o których mowa w
pkt 5 ppkt 1) a) i 1) c) oraz pkt 5
pkt 5 ppkt 1) a) i 1) c) oraz pkt 5
ppkt 2), powinny być wystawione
ppkt 2), powinny być wystawione
niewcześniej niż 6 miesięcy przed
niewcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 5 Dokument, o którym mowa w pkt 5
ppkt 1) b),powinien być wystawiony ppkt 1) b),powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli Wykonawca, wykazując
8. Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
nazasobach innych podmiotów
nazasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art.
na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
będą brałyudział w realizacji części będą brałyudział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający żąda
zamówienia, Zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia
od Wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do tychpodmiotów
w odniesieniu do tychpodmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 2 dokumentów wymienionych w pkt 2
ppkt 1) i 2).
ppkt 1) i 2).
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9. Każdy z Wykonawców wspólnie 9. Każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegający się o udzielenie
ubiegający się o udzielenie
zamówienia składa w ofercie
zamówienia składa w ofercie
dokumenty, októrych mowa w pkt. 2 dokumenty, októrych mowa w pkt. 2
(VI.2 SIWZ).
(VI.2 SIWZ).
10. W przypadku Wykonawców
10. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, oraz w
udzielenie zamówienia, oraz w
przypadku innychpodmiotów na
przypadku innychpodmiotów na
zasobach których Wykonawca
zasobach których Wykonawca
polega na zasadach określonych
polega na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy,
w art. 26 ust. 2b ustawy,
kopiedokumentów dotyczących
kopiedokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych
odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczone za
podmiotów są poświadczone za
zgodność zoryginałem odpowiednio zgodność zoryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty. przez Wykonawcę lub te podmioty.
11. Dokumenty sporządzone w
11. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z
języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
tłumaczeniem na język polski.
12. Zamawiający może żądać
12. Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub
przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii
notarialnie poświadczonej kopii
dokumentuwyłącznie wtedy, gdy
dokumentuwyłącznie wtedy, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia
złożona przez Wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości. wątpliwości co do jej prawdziwości.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)

Zamiast:

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą się O udzielenie zamówienia mogą się
ubiegac Wykonawcy, którzy spełniaja ubiegac Wykonawcy, którzy spełniaja
warunki udziału w postępowaniu,
warunki udziału w postępowaniu,
októrych mowa w art 22 ust 1 ustawy októrych mowa w art 22 ust 1 ustawy
Pzp, w szczególności posiadają
Pzp, w szczególności posiadają
wiedzę i doświadczenie.
wiedzę i doświadczenie.
Minimalny poziom ewentualnie
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek wiedzy Zamawiający uzna warunek wiedzy
i doświadczenia za spełniony,
i doświadczenia za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że w
jeżeli Wykonawca wykaże, że w
terminieostatnich 3 lat od dnia
terminieostatnich 3 lat od dnia
wszczęcia postępowania należycie wszczęcia postępowania należycie
zrealizowali dostawy 2 ciężarowych zrealizowali dostawy 2 ciężarowych
samochodówspecjalnych
samochodówspecjalnych
ratownictwa wodnego lub
ratownictwa wodnego lub
technicznego o specjalistycznej
technicznego o specjalistycznej
zabudowie dostosowanej
zabudowie dostosowanej
doprowadzenia akcji ratowniczych doprowadzenia akcji ratowniczych
właściwych dla służb ratowniczych, właściwych dla służb ratowniczych,
bezpieczeństwa państwowego lub bezpieczeństwa państwowego lub
pokrewnych, o wartości 700 000 PLN pokrewnych, o wartości 700 000 PLN
brutto każdy z samochodów.
brutto każdy z samochodów.
Na potwierdzenie spełnienia
Na potwierdzenie spełnienia
powyższego warunku Wykonawca powyższego warunku Wykonawca
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zobowiązany jest do oferty dołączyć zobowiązany jest do oferty dołączyć
wykazwykonanych głównych
wykazwykonanych głównych
dostaw, w okresie ostatnich 3 lat
dostaw, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okresprowadzenia
ofert, a jeżeli okresprowadzenia
działalności był krótszy – w tym
działalności był krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich
okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonaniai wartości, przedmiotu, dat wykonaniai
podmiotów, na rzecz których
podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz
dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały załączeniem dowodów, czy zostały
wykonanenależycie. (Wykazane
wykonanenależycie. (Wykazane
w wykazie dostawy muszą
w wykazie dostawy muszą
potwierdzać spełnienie warunku
potwierdzać spełnienie warunku
udziału w postępowaniu).Dowodami udziału w postępowaniu).Dowodami
potwierdzającymi należyte
potwierdzającymi należyte
wykonanie lub wykonywanie dostaw wykonanie lub wykonywanie dostaw
wyszczególnionych w Wykazie,są: wyszczególnionych w Wykazie,są:
— poświadczenie, z tym
— poświadczenie, z tym
że w odniesieniu do nadal
że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw okresowych wykonywanych dostaw okresowych
lub ciągłychpoświadczenie powinno lub ciągłychpoświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3 być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
składania ofert;
— oświadczenie wykonawcy –
— oświadczenie wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jestw stanie uzyskać wykonawca nie jestw stanie uzyskać
poświadczenia. Oświadczenie
poświadczenia. Oświadczenie
powinno zawierać wyjaśnienie
powinno zawierać wyjaśnienie
przyczyn dlaczego wykonawcaod
przyczyn dlaczego wykonawcaod
podmiotu na rzecz którego dostawy podmiotu na rzecz którego dostawy
zostały wykonane nie może uzyskać zostały wykonane nie może uzyskać
poświadczenia, czy zostaływykonane poświadczenia, czy zostaływykonane
lub są wykonywane należycie.
lub są wykonywane należycie.
Jeżeli wykonawca, wykazując
Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunku doświadczenia spełnianie warunku doświadczenia
polega na wiedzy i doświadczeniu polega na wiedzy i doświadczeniu
innychpodmiotów na zasadach
innychpodmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, to wówczas wykonawca
Pzp, to wówczas wykonawca
obowiązanyjest udowodnić
obowiązanyjest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia,
do realizacji zamówienia,
wszczególności składając w tym celu wszczególności składając w tym celu
wymienione poniżej zobowiązanie i wymienione poniżej zobowiązanie i
dokumenty:
dokumenty:
— pisemne zobowiązanie tych
— pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okreskorzystania z nich przy
na okreskorzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia, podpisane wykonaniu zamówienia, podpisane
przez osoby upoważnione do
przez osoby upoważnione do
reprezentacji tegopodmiotu,
reprezentacji tegopodmiotu,
— dokumenty, o których mowa w
— dokumenty, o których mowa w
par. 1.6.2. Rozporządzenia Prezesa par. 1.6.2. Rozporządzenia Prezesa
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Rady Ministrów z 19.2.2013 w
sprawierodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich
dokumenty te mogąbyć składane
(Dz.U. z 2013r, poz. 231), dotyczące
w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy
wykonaniuzamówienia;
b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
W celu potwierdzenia, że oferowane
dostawy spełniają parametry
określone przez Zamawiającego,
Wykonawcazobowiązany jest do
oferty dołączyć:
1. wypełniony formularz oferty;
2. projekt koncepcyjny zabudowy
samochodu;
3. opis technicznych i instrukcję
obsługi samochodu w języku
polskim.

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

Rady Ministrów z 19.2.2013 w
sprawierodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich
dokumenty te mogąbyć składane
(Dz.U. z 2013r, poz. 231), dotyczące
w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy
wykonaniuzamówienia;
b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
W celu potwierdzenia, że oferowane
dostawy spełniają parametry
określone przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest do
oferty dołączyć:
1. wypełniony formularz oferty;
2. projekt koncepcyjny zabudowy
samochodu.
Celem ułatwienia oceny oferty
Zamawiający zaleca dołączenie
do oferty opisu technicznego
oferowanego samochodu (w języku
polskim).

Powinno być:

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:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-046709
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