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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej m. st. Warszawy

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Polna 1

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  00-622 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy

Tel.: +48 225967382

Osoba do kontaktów:  mł. bryg. Andrzej Wincenciak

E-mail:  kwatermistrzkp@warszawa-straz.pl Faks:  +48 225967938

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.warszawa-straz.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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zakup kontenera ze sprzętem dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej „WARSZAWA 9”
wchodzącej w skład Polskiej Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zakup kontenera ze sprzętem dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej „WARSZAWA 9”
wchodzącej w skład Polskiej Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34223330  
Dodatkowe przedmioty 35110000  
 31121200  
 18143000  
 42123000  
 43812000  
 43800000  
 43414000  
 43132200  
 43132300  
 37412220  
 32236000  
 37535292  
 37535220  
 39236000  
 35113410  
 30213100  
 33163000  
 39715200  
 44411000  
 44613500  
 31500000  
 31521320  
 31224810  
 39112000  
 35111320  
 44423200  
 39224340  
 44411200  
 44512930  
 32352000  
 30237280  
 38341000  
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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)
MT.2370.02.2015

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_kmpspwwa
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-074578   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 109-197765  z dnia:  09/06/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
05/06/2015  (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
zmieniany tekst:
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu
innych instytucji zamawiających

Zamiast:
Instytucja zamawiająca dokonuje
zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiających: nie

Powinno być:
Instytucja zamawiająca dokonuje
zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiających: tak

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
przez instytucję zamawiającą:

Zamiast:
Zakup kontenera ze sprzętem
dla Specjalistycznej Grupy
Poszukiwawczo-Ratowniczej
„Warszawa 9” wchodzącej w
skład Polskiej Ciężkiej Grupy
Poszukiwawczo-Ratowniczej.

Powinno być:
Zakup kontenera inżynieryjno-
technicznego z wyposażeniem
logistycznym.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu

Zamiast:
Zakup kontenera ze sprzętem
dla Specjalistycznej Grupy
Poszukiwawczo-Ratowniczej
„Warszawa 9” wchodzącej w
skład Polskiej Ciężkiej Grupy
Poszukiwawczo-Ratowniczej.

Powinno być:
Zakup kontenera inżynieryjno-
technicznego z wyposażeniem
logistycznym.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.2) Główne warunki finansowe
i uzgodnienia płatnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących:

Zamiast:

Warunki płatności
1. Płatnikiem wynagrodzenia, na
którego Wykonawca wystawi fakturę
po zakończeniu realizacji umowy
na kwotę odpowiadającą ilości
przedmiotu Umowy jest Komenda
Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Powinno być:

Warunki płatności
1. Płatnikiem wynagrodzenia, na
którego Wykonawca wystawi fakturę
po zakończeniu realizacji umowy
na kwotę odpowiadającą ilości
przedmiotu Umowy jest Komenda
Wojewódzka Państwowej Straży
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m. st. Warszawy, ul. Polna 1, 00-622
Warszawa, NIP: 526-22-60-940,
REGON: 013292107.
2. Płatnik w zakresie dostarczonego
przedmiotu umowy ureguluje
należność w terminie do 30 dni od
daty otrzymania:
1) oryginału poprawnie wystawionej
na Płatnika / Odbiorcy faktury VAT;
2) oryginału protokołu odbioru
jakościowo-ilościowego podpisanego
bez zastrzeżeń przez Odbiorcę;
3) innych dokumentów (zgodnych ze
specyfiką dokonywanego zakupu).
3. Termin płatności określony w
ust. 2 liczy się od dnia następnego
po dniu dostarczenia do Płatnika
prawidłowo wypełnionych
dokumentów, o których mowa w ust.
2.
4. Brak któregokolwiek z
dokumentów wymienionych w ust.
2 lub jego błędne wystawienie
spowoduje wstrzymanie terminu
zapłaty do czasu uzupełnienia lub
wyjaśnienia.
5. Zapłata nastąpi w formie przelewu
na konto bankowe wskazane przez
Wykonawcę.
6. Termin płatności uważa się
za zachowany, jeżeli obciążenie
rachunku danego Płatnika kwotą
zapłaty nastąpi najpóźniej w ostatnim
dniu płatności.

Pożarnej w Warszawie, ul. Polna 1,
00-622 Warszawa,
NIP: 526-179-67-33, REGON:
000173516
2. Płatnik w zakresie dostarczonego
przedmiotu umowy ureguluje
należność w terminie do 30 dni od
daty otrzymania:
1) oryginału poprawnie wystawionej
na Płatnika / Odbiorcy faktury VAT;
2) oryginału protokołu odbioru
jakościowo-ilościowego podpisanego
bez zastrzeżeń przez Odbiorcę;
3) innych dokumentów (zgodnych ze
specyfiką dokonywanego zakupu).
3. Termin płatności określony w
ust. 2 liczy się od dnia następnego
po dniu dostarczenia do Płatnika
prawidłowo wypełnionych
dokumentów, o których mowa w ust.
2.
4. Brak któregokolwiek z
dokumentów wymienionych w ust.
2 lub jego błędne wystawienie
spowoduje wstrzymanie terminu
zapłaty do czasu uzupełnienia lub
wyjaśnienia.
5. Zapłata nastąpi w formie przelewu
na konto bankowe wskazane przez
Wykonawcę.
6. Termin płatności uważa się
za zachowany, jeżeli obciążenie
rachunku danego Płatnika kwotą
zapłaty nastąpi najpóźniej w ostatnim
dniu płatności.

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

Zamiast: 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:
23/06/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-083205
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