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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433971-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Siemiatycze: Wozy strażackie
2018/S 192-433971
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 190-429284)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Siemiatycze
ul. Tadeusza Kościuszki 35
Siemiatycze
17-300
Polska
Osoba do kontaktów: Wiesław Klepacki
Tel.: +48 856552860
E-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl
Faks: +48 856552911
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
Milejczyce
17-332
Polska
Osoba do kontaktów: Wiesław Klepacki
Tel.: +48 856552860
E-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl
Faks: +48 856552911
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.ug.milejczyce.wrotapodlasia.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Dziadkowice
Dziadkowice 13
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Dziadkowice
17-306
Polska
Osoba do kontaktów: Wiesław Klepacki
Tel.: +48 856552860
E-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl
Faks: +48 856552911
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.ug.dziadkowice.wrotapodlasia.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Perlejewo
Perlejewo 14
Perlejewo
17-322
Polska
Osoba do kontaktów: Wiesław Klepacki
Tel.: +48 856552860
E-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl
Faks: +48 856552911
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.ug.perlejewo.wrotapodlasia.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Nurzec-Stacja
ul. Żerczycka 33
Nurzec-Stacja
17-330
Polska
Osoba do kontaktów: Wiesław Klepacki
Tel.: +48 856552860
E-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl
Faks: +48 856552911
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa pięciu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4 x 4
Numer referencyjny: RG.271.10.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
34144210

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu identycznych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z
napędem 4 x 4, wyspecyfikowanych w formularzu parametrów technicznych zawartym w załączniku nr 2 do
SIWZ. Zamówienie obejmuje dostawę po jednym samochodzie do następujących gmin: Gmina Siemiatycze,
Gmina Milejczyce, Gmina Dziadkowice, Gmina Perlejewo oraz Gmina Nurzec – Stacja.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 190-429284

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Gmina Siemiatycze działa na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jako lider
porozumienia w imieniu własnym i na własną rzecz (w zakresie dostawy jednego samochodu ratowniczogaśniczego) oraz w imieniu partnerów porozumienia i na rzecz partnerów porozumienia (w zakresie dostawy
czterech samochodów ratowniczo-gaśniczych).
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 14 000 PLN wniesionym na zasadach opisanych w
SIWZ.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium RP, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
13, 14 i 21 ustawy Pzp, składa informację z odpowiedniego rejestru, albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt.
14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,
nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby,
spełniającym warunki określone w SIWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
składa informację z odpowiedniego rejestru, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów wymienionych w rozdziale V pkt 1.5 – 1.7 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
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b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów określonych powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem albo przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione z
odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
Przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp [wg załącznika nr 4
do SIWZ]. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
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