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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy
ul. Polna 1
Warszawa
00-622
Polska
Osoba do kontaktów: Wincenciak Andrzej
Tel.:  +48 225967382
E-mail: kwatermistrzkp@warszawa-straz.pl 
Faks:  +48 225967938
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.warszawa-straz.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup samochodów specjalnych
Numer referencyjny: MT.2370.07.2018

II.1.2) Główny kod CPV
34144210

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakup samochodów specjalnych z podziałem zamówienia na części:
Zadanie Nr 1. Zakup jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z prawem opcji zakupu
dodatkowego jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Szczegóły techniczne i ilości opisano w
załącznikach Nr 3 i 5 do SIWZ.
Zadanie Nr 2. Zakup jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z prawem opcji zakupu
dodatkowego jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Szczegóły techniczne i ilości opisano w
załącznikach Nr 3A i 6 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

28/06/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: kmpspwwa

mailto:kwatermistrzkp@warszawa-straz.pl
www.warszawa-straz.pl
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-074485
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 096-218304
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 18/05/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
Zakup samochodów specjalnych z podziałem zamówienia na części:
Zadanie Nr 1. Zakup jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z prawem opcji zakupu
dodatkowego jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Szczegóły techniczne i ilości opisano w
załącznikach Nr 3 i 5 do SIWZ.
Zadanie Nr 2. Zakup jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z prawem opcji zakupu
dodatkowego jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Szczegóły techniczne i ilości opisano w
załącznikach Nr 3A i 6 do SIWZ.
Powinno być:
Zakup samochodów specjalnych z podziałem zamówienia na części:
Zadanie Nr 1. Zakup jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z prawem opcji zakupu
dodatkowego jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Szczegóły techniczne i ilości opisano w
załącznikach Nr 3 i 5 do SIWZ.
Zadanie Nr 2. Zakup jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z prawem opcji zakupu dodatkowo
od jednego do dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Szczegóły techniczne i ilości opisano w
załącznikach Nr 3A i 6 do SIWZ.
Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:
Wartość bez VAT: 3 683 317.00 PLN
Powinno być:
Wartość bez VAT: 4 382 496.00 PLN
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Nazwa:
Zadanie Nr 2. Zakup jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z prawem opcji zakupu
dodatkowego jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
Część nr: 2
Powinno być:
Nazwa:
Zadanie Nr 2. Zakup jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z prawem opcji zakupu dodatkowo
od jednego do dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Część nr: 2

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:218304-2018:TEXT:PL:HTML
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Numer sekcji: II.2.6
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:
Wartość bez VAT: 1 398 358.00 PLN
Powinno być:
Wartość bez VAT: 2 097 537.00 PLN
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opis opcji:
Zadanie Nr 2:
Zamówienie gwarantowane.
1 średni samochód ratowniczo-gaśniczy do dnia 23.11.2018 r.
Zamówienie opcjonalne.
1 średni samochód ratowniczo-gaśniczy do dnia 23.11.2018 r.
Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający przedstawi ilości, z których
skorzysta w ramach prawa opcji najpóźniej do dnia 15.8.2018 r.
Skorzystanie z prawa opcji uzależnione jest od wystąpienia następujących zdarzeń:
a) uzyskania oszczędności w postępowaniu przetargowym,
b) pozyskania dodatkowych środków finansowych.
Powinno być:
Opis opcji:
Zadanie Nr 2:
Zamówienie gwarantowane.
1 średni samochód ratowniczo-gaśniczy do dnia 23.11.2018 r.
Zamówienie opcjonalne.
Od 1 do 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych do dnia 23.11.2018 r.
Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający przedstawi ilości, z których
skorzysta w ramach prawa opcji najpóźniej do dnia 15.8.2018 r.
Skorzystanie z prawa opcji uzależnione jest od wystąpienia następujących zdarzeń:
a) uzyskania oszczędności w postępowaniu przetargowym,
b) pozyskania dodatkowych środków finansowych.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
7.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas
związania ofertą, wadium w wysokości
Zadanie nr 1 - 30 000,00 PLN
Zadanie nr 2 - 30 000,00 PLN
Przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 29.6.2018 r. do godz.10:00.
7.2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:
a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A., nr konta: 89 1030
1508 0000 0005 5004 4048 z dopiskiem „Dostawa samochodów specjalnych, Zadanie Nr ....”. Skuteczne
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wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej
wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu.
b) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp
— dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu.
7.3. W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione w wyznaczonym czasie i formie, oferta
Wykonawca zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art 89 ust.
1 pkt 7b) ustawy Pzp.
7.4. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
Powinno być:
7.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas
związania ofertą, wadium w wysokości
Zadanie nr 1 - 30 000,00 PLN
Zadanie nr 2 - 30 000,00 PLN
Przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 16.7.2018 r. do godz.10:00.
7.2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:
a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A., nr konta: 89 1030
1508 0000 0005 5004 4048 z dopiskiem „Dostawa samochodów specjalnych, Zadanie Nr ....”. Skuteczne
wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej
wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu.
b) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp
— dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu.
7.3. W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione w wyznaczonym czasie i formie, oferta
Wykonawca zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art 89 ust.
1 pkt 7b) ustawy Pzp.
7.4. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 29/06/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/07/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/06/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 16/07/2018
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


