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ZMIANA SIWZ nr 2
Dot.

samochodów specialnvch. przvstosowanvch do ratownictwa morskieqo.
znak postepowania NZ-ER/lllPN/06/15

Po przeanalizowaniu wniosku o wyjaśnienietreściSIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4
ustawy Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz. U. z 2oL3 r' poz.9o7 ze zm.) wprowadza W treści
Specyfi kacj i lstotnych Wa ru n ków Za mówien ia nastę pujące zm ia ny:

4.

Zamawiający wskazuje, iŻ zał. nr 1 do S|WZ - wzór
Formularza oferty - został opracowany tak by Wykonawca, składając ofertę, wskazał w nim
dane techniczne oferowanego samochodu. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia

1'. pkt'X.4

S;WZ otrzymuje brzmienie: "

(wartośćoraz konieczność dostosowania do specjalistycznych potrzeb Zamawiającego)

Zamawiający Wymaga by do oferty dołączyćprojekt koncepcyjny

(

oraz zaleca dołączenie opisu

technicznego) celem potwierdzenia, iŻ zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie cechy

pojazdu zostały i zostaną odzwierciedlone w realizacji' Projekt koncepcyjny winien obejmować

potwierdzenie posiadania przez pojazd podstawowych cech wskazanych
specjalistycznej zabudowy' Dokumenty inny być złożonew języku polskim"

2.

w

SIWZ oraz

Zatączniknr ]- do S|WZ tj' formularz oferty po zmianie S|WZ z 25.03.2015- odwołanie, przypis dolny
o W kolumnie tej Wykonawca zobligowany jest albo
oznaczony nr 4 otrzymuje brzmienie: ,,

określićdokładnie parametr, ewentualnie potwierdzić spełnienie parametru określonego
przez Zamawiającego (np. jak w wierszu dot. roku produkcji) - w zależnościod potrzeb.
Wymagane jest także przedstawienie projektu koncepcyjnego zabudowy samochodu, a także
zalecane - przedstawienie opisu technicznego w j. polskim, zgodnie z treściąslWZ. "

3. W pkt X'3.

ppkt 6 slWZ otrzymuje brzmienie: ,, 6) celem ułatwienia oceny oferty
Zamawiający zaleca dołączenie do oferty opisu technicznego oferowanego
samochodu w języku polskim "

4.

Jednocześnie Zamawiający usuwa z S|WZ omyłki pisarskie:
a' W pkt' Vl.2. ppkt 7) slWZ otrzymuje brzmienie: ,, 7) aktualną informację z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonymW art. 24 ust. 1_ pkt 10 i 11
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,"
b. pkt. Vl.8. SlWZ otrzymuje brzmienie: ,, 8. Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których mowa W art. 22 ust' 1 ustawy, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych W art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
będą brały udział w realizacji częścizamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy

c.

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt
Vl.2. ppkt 1) i2)."
W pkt. X'3. ppkt 3 slWZ otrzymuje brzmienie: ,, 3) lista podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie wg Załącznika nr 7 do slWZ, "

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie'
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