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Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Prudniku

Adres pocztowy: ul. Kościuszki 76

Miejscowość: Prudnik Kod pocztowy: 48-200

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Starostwo Powiatowe Tel.: +48 77 4381748

Osoba do kontaktów: Andrzej Wójtowiec

E-mail: a.wojtowiec@powiatprudnicki.pl Faks: +48 77 4381748

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.powiatprudnicki.pl

Adres profilu nabywcy (URL): http://www.powiatprudnicki.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy
2004/18/WE)

Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy
2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem dla potrzeb
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Prudniku w ramach projektu PL.3.22/1.3.00/08.00724 „Utworzenie
bazy logistycznej dla transgranicznych działań służb ratowniczych”.
II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zamówienie obejmuje dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem dla potrzeb
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Prudniku o parametrach zawartych w SIWZ.
Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2009 roku.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 34144210 ______________________________
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona

Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
IP.II.342-19/09
IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez: SIMAP

 OJS eSender

 Login: SIMAP2_prudnik

 Dane referencyjne ogłoszenia: 2009-104334 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)
2009/S 175-252327 z dnia 11/09/2009
IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 08/09/2009
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych 

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została
przerwane.

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za
nieskuteczne.

Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej
publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1 Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję
zamawiającą

W obu przypadkach

VI.3.2 Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

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 (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

III.2.3)Zdolność techniczna

Wykonawca winien wykazać, że w
okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszczęcia niniejszego postępowania
wykonał dostwę co najmniej
jednego nowego jak w informacji
dla zdolności technicznej ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z
przeznaczeniem dla straży pożarnej.

Wykonawca winien wykazać, że w
okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszczęcia niniejszego postępowania
wykonał dostwę co najmniej
jednego nowego jak w informacji
dla zdolności technicznej ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z
przeznaczeniem dla straży pożarnej.
Wykaz wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

również wykonanych, dostaw lub
usług w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia dziełalności jest krótszy-
w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem i wartością dostawą
lub usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców, oraz załączenia
dokumentów potwierdzających, że te
dostawy lub usługi zostały wykonane
należycie.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

(dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin
realizacji 28/12/2009 _____ 29/01/2010 _____

IV.3.3)Termin składania wniosków 20/10/2009 08:30 17/11/2009 08:30
IV.3.4)Termin składania ofert lub
wnioskówo dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

20/10/2009 08:30 17/11/2009 08:30

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert. Data. 20/10/2009 09:00 17/11/2009 09:00
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
______________________________ ____________________________________________________________

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

Dokonuje się zmian w Specifikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pkt 1.5.1.1) SIWZ rozszerza się o zapis:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, dostaw lub
usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą lub
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie.
W pkt 42.1.załącznika nr 2 do SIWZ zamiast: Prądownica TurboJet Akron Style 1720-1 szt; powinno być:
Prądownica uniwersalna typu TURBO o poniższych parametrach- 1 szt.:
•waga max. 1,8 kg
•złącze typu Storz 52 mm
•możliwość zasilania zanieczyszczoną wodą,
•ciśnienie zasilania 3,5 do 14 barów
•możliwość podawania prądu wody w strumieniu zwartym i rozproszonym
•regulowany przepływ prądu wody o wydajności 115 -200 l/min
•zasięg rzutu przy ciśnieniu 7 bar i przepływie 115 l/min nie mniejszy niż 28 metrów
•dla strumienia rozproszonego możliwość płynnej regulacji w pełnym zakresie
•uchwyt – dźwignia zaworu wykonane z tworzywa odpornego na udar
•prądownica wyposażona w funkcję przepłukiwania w czasie pracy
•odporność mechaniczna na upadek z wysokości 2 m na beton.
Uzupełnia się SIWZ pkt 3.2.o następującą treść:
Wraz z ofertą sporządzoną według załączonego wzoru (załącznik nr 1), wykonawcy składają następujące
dokumenty:
1.Specyfikacja techniczna oraz warunki gwarancji i serwisu (załącznik nr 2).
2.Oferowane parametry techniczno- eksploatacyjne podlegające ocenie punktowej (załącznik nr 3).
3.Wykaz sprzątu i wyposażenia dostarczanego przez wykonawcę (załącznik nr 4).
4.Oświadczenie- zgodnnie z art. 22 ust. 1 Pzp (załącznik nr 5)
5.Wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 6)
6.Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w Postępowaniu określone w pkt I.1.6.
Pkt I.1.3. SIWZ zamiast: 28.12.2009 r.; powinno być: 29.01.2010 r.
Pkt I.4.2.1.SIWZ zamiast: o godzinie 8:30 w dniu 20 października 2009 r.; powinno być: o godzinie 8:30 w dniu
17 listopada 2009 r.
Pkt I.5.1.1.SIWZ zamiast: dnia 20 października 2009 r. o godzinie 9:00; powinno być: dnia 17 listopada 2009 r. o
godzinie 9:00.
W załączniku nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy pkt 2 zamiast: do 28.12.2009 r.; powinno być: do 29.01.2010 r.
W rozdziale III.SIWZ Wzór Umowy paragraf 3 pkt 1. zamiast: 28.12.2009 r.; powinno być: 29.01.2010 r.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
17/09/2009 (dd/mm/rrrr)
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