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Ogłoszenie nr 500185251-N-2018 z dnia 03-08-2018 r.

Chwaszczyno:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 598720-N-2018 

Data: 02/08/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie, Krajowy numer identyfikacyjny 192885647, ul. Stefana

Żeromskiego  9, 80-209  Chwaszczyno, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 508815501,

503052240, e-mail ludwiksecke@wp.pl, leopold.rzeszewicz@gmail.com, faks . 

Adres strony internetowej (url): 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Nazwa projektu lub programu Dostawa średniego samochodu ratowniczo -

gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie 

W ogłoszeniu powinno być: Nazwa projektu lub programu 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: I 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Adres: "Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie" Urząd Gminy w

Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 

W ogłoszeniu powinno być: Adres: "Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie" Urząd Gminy
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w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo.Biuro Obsługi Klienta - pok. 3. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. W przypadku wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o których mowa w pkt III.1.3) zostanie

spełniony jeżeli: 1) każdy z wykonawców wykaże spełnienie w/w warunku oddzielnie, 2) co

najmniej jeden z wykonawców wykaże spełnienie w/w warunku, 3) wykonawcy wspólnie

wykażą spełnienie w/w warunku. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku,

o których mowa w pkt III.1.3) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Stosowna

sytuacja wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) wykonawca, który polega na zdolnościach

innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie

(Załącznik nr 7 do SIWZ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby realizacji zamówienia; 2) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez

inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę

spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5; 3) w odniesieniu do

warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać

na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują te części zamówienia do

realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Spółki cywilne będą traktowane jako

wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1 

W ogłoszeniu jest: Wykaz zrealizowanych zamówień 

W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ (Załącznik nr 6 do

SIWZ) – wykaz zrealizowanych dostaw potwierdzający spełnienie warunku w zakresie
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doświadczenia. W wykazie należy wskazać zrealizowane zamówienia w okresie ostatnich trzech

lat przed upływem terminu składania ofert. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy

zamówienia zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały zrealizowane. Jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca niej jest w stanie uzyskać tych dokumentów

– inne dokumenty. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 6 

W ogłoszeniu jest: Opis oferowanego samochodu 

W ogłoszeniu powinno być: OPIS OFEROWANEGO SAMOCHODU – sporządzony z

wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 2.2 

W ogłoszeniu jest: Gwarancja na samochód 

W ogłoszeniu powinno być: Gwarancja podstawowa na samochód 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu > 

W ogłoszeniu powinno być: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 

 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 9 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Zamawiający wymaga wydania samochodu w
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terminie do 90 dni licząc od daty zawarcia umowy. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość

wcześniejszego zrealizowania zamówienia. 

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 7 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa

w pkt III.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa wyżej, wykonawca składa

oświadczenie, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji lub

oświadczenie osoby, której dokument dotyczy, złożone przed notariuszem lub organem

sądowym, administracyjnym albo samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Oświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania. 3. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych

w art. 22a ustawy PZP, zamawiający będzie żądał przedstawienia w odniesieniu do tych

podmiotów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Postanowienia

podane wyżej w pkt. 1- 2 stosuje się odpowiednio do innych podmiotów. 4. Wykonawca, który

powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby -

warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie - Załącznik nr 4 do SIWZ

dotyczące tych podmiotów. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

wykonawców oświadczenie - Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.

Jeżeli wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający
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samodzielnie pobierze wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty (Załącznik nr 3

do SIWZ). 7. Wraz z ofertą wykonawca składa: 1) oświadczenia wymienione w SIWZ; 2)

pełnomocnictwo (o ile dotyczy), 3) zobowiązania innych podmiotów – sporządzone z

wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ (o ile dotyczą), 4) OPIS

OFEROWANEGO SAMOCHODU – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego

Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 5 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Zmiany umowy muszą być zgodne z art. 144

ustawy prawo zamówień publicznych, następują za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej

pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać odpowiednich uregulowań zawartych w

prawie zamówień publicznych. 2. Poza innymi przypadkami wymienionymi w umowie,

przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Postanowienia umowy mogą ulec

zmianie w niżej przedstawionych okolicznościach. 1) Zmiana powszechnie obowiązujących

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub

świadczenia stron umowy. 2) Powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć

użytych w niniejszej umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie

umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej

interpretacji zapisów przez strony umowy. 3) Wystąpią przyczyny niezależne od stron umowy,

które będą skutkowały koniecznością zastosowania innych rozwiązań, gdy zastosowanie

rozwiązań przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia groziłoby

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 4) Wystąpią środki

ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne uniemożliwiające wykonanie

zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu. 5) Wystąpi zmiana zakresu zamówienia

realizowanego w podwykonawstwie, zmiana Podwykonawcy, skorzystanie z Podwykonawcy w

sytuacji kiedy Wykonawca nie przewidywał realizacji zamówienia w podwykonawstwie. 6)

Wystąpi zmiana Podwykonawcy (innego podmiotu), na zasoby którego Wykonawca powołał się

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 7) Odstąpienie od realizacji

zamówienia lub ograniczenie zakresu zamówienia objętego umową przez Zamawiającego. 8)

Przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich np. przedłużenie
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terminów wydania przez organ administracyjny lub inne podmioty wymaganych badań,

ekspertyz, świadectw, zaświadczeń itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 3. Zmiany

o których mowa w ust. 2 mogą prowadzić do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy

oraz zmiany terminu realizacji zamówienia. 4. Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie

możliwa jeżeli zostanie wskazana przyczyna opóźnienia, jej wpływ na realizację zamówienia

oraz okres opóźnienia. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia będzie możliwe o okres

takiego opóźnienia lub o czas jaki jest konieczny dla wykonania przedmiotu zamówienia po

wprowadzonych zmianach ( jeżeli będzie on dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla

Wykonawcy przed taką zmianą). 5. W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia

terminu wydania przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą

skróceniem terminu wydania o której mowa w § 2 umowy. 6. Warunki dokonywania zmian: 1)

inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie

konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia: protokoły, kalkulacje kosztów,

odniesienie do postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) w formie

pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany, a w przypadku

Podwykonawców należy podać zakres zamówienia realizowany w podwykonawstwie, wysokość

wynagrodzenia Podwykonawcy, termin realizacji. 7. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania

wniosku z żądaniem zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany

umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany umowy. 8. Dopuszczalne są zmiany umowy

wynikające z przepisów art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. 9. Zmiany zapisów

umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod rygorem

nieważności. Za zmiany takie uważa się np.: 1) zmianę koordynatora ze strony Zamawiającego,

2) zmianę koordynatora ze strony Wykonawcy, 3) zmiany teleadresowe i związane z obsługą

administracyjno – organizacyjną umowy, 4) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej

po jednej ze stron umowy. 10. Strony zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach o

których mowa w ust. 9. 

 


