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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28514-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Giżycko: Łodzie żaglowe
2018/S 014-028514

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 244-509054)

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

Gmina Miejska Giżycko
Aleja 1 Maja 14
Giżycko
11-500
Polska
Osoba do kontaktów: Jagoda Nowicka Biuro Projektów UM Giżycko
Tel.:  +48 877324143
E-mail: przetargi@gizycko.pl 
Faks:  +48 874285241
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gizycko.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa łodzi i wyposażenia w ramach rozbudowy budynku administracyjno-sanitarnego Ekomarina w Giżycku
Numer referencyjny: ZP.271.1.38.2017.ARPO

II.1.2) Główny kod CPV
34522100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy sprzedaży łodzi oraz wyposażenia
obiektu Ekomarina Gizycko. Z uwagi na cel, jakiemu ma służyć zakupiony sprzęt tj. pozaszkolne formy
kształcenia – szkółki żeglarskie oraz warsztaty rekreacyjno-żeglarskie, przedmiot oferty ma umożliwić
szkolenie i doskonalenie umiejętności żeglarskich w różnych typach i klasach jachtów, w szczególności
charakterystycznych, odpowiadających parametrom technicznym i funkcjom właściwym dla oficjalnych
regatowych klas międzynarodowych tj. jachtów odpowiadającym minimalnym parametrom technicznym
i funkcjonalności właściwym międzynarodowej klasie Optimist, Cadet, 420,470, Laser.Dostawa łodzi
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asekuracyjnych (pontonów typu RIB), jachtu mieczowo-balastowego, przyczep do transportu łodzi, Boi
regatowych oraz radiotelefonów.

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

18/01/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 244-509054

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

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:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy sprzedaży łodzi oraz wyposażenia
obiektu Ekomarina Gizycko. Z uwagi na cel, jakiemu ma służyć zakupiony sprzęt tj. pozaszkolne formy
kształcenia – szkółki żeglarskie oraz warsztaty rekreacyjno-żeglarskie, przedmiot oferty ma umożliwić
szkolenie i doskonalenie umiejętności żeglarskich w różnych typach i klasach jachtów, w szczególności
charakterystycznych, odpowiadających parametrom technicznym i funkcjom właściwym dla oficjalnych
regatowych klas międzynarodowych tj. jachtów odpowiadającym minimalnym parametrom technicznym
i funkcjonalności właściwym międzynarodowej klasie Optimist, Cadet, 420,470, Laser.Dostawa łodzi
asekuracyjnych (pontonów typu RIB), jachtu mieczowo-balastowego, przyczep do transportu łodzi, Boi
regatowych oraz radiotelefonów.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy sprzedaży łodzi oraz wyposażenia obiektu
Ekomarina Giżycko w ramach zadania realizowanego przez Gminę Miejską Gizycko pn. „Rozbudowa budynku
administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia”,
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014–2020.
2. Z uwagi na cel, jakiemu ma służyć zakupiony sprzęt tj. pozaszkolne formy kształcenia – szkółki żeglarskie
oraz warsztaty rekreacyjno-żeglarskie, przedmiot oferty ma umożliwić szkolenie i doskonalenie umiejętności
żeglarskich w różnych typach i klasach jachtów, w szczególności charakterystycznych, odpowiadających
parametrom technicznym i funkcjom właściwym dla oficjalnych regatowych klas międzynarodowych np.
Optimist, Laser, 420,470, Cadet.
Część I – jacht odpowiadający minimalnym parametrom technicznym i funkcjonalności właściwym
międzynarodowej klasie Optimist – 30 szt.
Część II – jacht odpowiadający minimalnym parametrom technicznym i funkcjonalności właściwych
międzynarodowej klasie Laser (One Design) – 10 szt.
Część III – jacht odpowiadający minimalnym parametrom technicznym i funkcjonalności właściwych
międzynarodowej klasie 420 – 5 szt.
Część IV – jacht odpowiadający minimalnym parametrom technicznym i funkcjonalności właściwych
międzynarodowej klasie 470 – 5 szt
Część V – jacht odpowiadający minimalnym parametrom technicznym i funkcjonalności właściwych
międzynarodowej klasie Cadet – 5 szt.
Część VI – jacht żaglowy, mieczowo-balastowy – 3 szt.
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Część VII – ponton asekuracyjny typu RIB o dł. całkowitej minimum 4,70 m wraz z silnikiem zaburtowym o
minimalnej mocy 40KM – 3 szt.
— ponton asekuracyjny typu RIB o dł. całkowitej minimum 5,00 m wraz z silnikiem zaburtowym o minimalnej
mocy 40KM – 2 szt.
Część VIII – przyczepa do transportu łodzi (jednoosiowa) o dopuszczalnej masie całkowitej do 1800 kg
(dopuszczalna ładowność do 1150 kg) – 1 szt.
— przyczepa do transportu łodzi (dwuosiowa) o dopuszczalnej masie całkowitej do 2 000 kg (dopuszczalna
ładowność do 1 450 kg) – 2 szt.
Część IX – boja regatowa – 30 szt.
Część X – radiotelefon – 8 szt.
Miejsce dostawy: Port Ekomarina Giżycko, ul. Dąbrowskiego 14 Giżycko.
3. Szczegółowy opis oraz specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia została zawarta w Załączniku nr 1 do
SIWZ.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
1) Kryterium cena – waga 50% (maks. 50 pkt),
2) Kryterium jakość, funkcjonalność – waga 30 % (maks. 30 pkt),
3) Kryterium termin dostawy – waga – 10 % (maks. 10 pkt),
4) Kryterium okres rękojmi – 10 % (maks. 10 pkt).
2. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 20.6.2018
r. Przy czym obowiązywał będzie umowny termin dostawy na podstawie treści złożonej oferty (termin dostawy
stanowi kryterium oceny ofert).
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
1) Kryterium cena – waga 50% (maks. 50 pkt),
2) Kryterium jakość, funkcjonalność – waga 30% (maks. 30 pkt),
3) Kryterium termin dostawy – waga – 10% (maks. 10 pkt),
4) Kryterium okres rękojmi – 10% (maks. 10 pkt).
2. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 20.6.2018
r. Przy czym obowiązywał będzie umowny termin dostawy na podstawie treści złożonej oferty (termin dostawy
stanowi kryterium oceny ofert).
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
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1) Kryterium cena – waga 50% (maks. 50 pkt),
2) Kryterium jakość, funkcjonalność – waga 30% (maks. 30 pkt),
3) Kryterium termin dostawy – waga – 10% (maks. 10 pkt),
4) Kryterium okres rękojmi – 10% (maks. 10 pkt).
2. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 20.6.2018
r. Przy czym obowiązywał będzie umowny termin dostawy na podstawie treści złożonej oferty (termin dostawy
stanowi kryterium oceny ofert).
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
1) Kryterium cena – waga 50% (maks. 50 pkt),
2) Kryterium jakość, funkcjonalność – waga 30% (maks. 30 pkt),
3) Kryterium termin dostawy – waga – 10% (maks. 10 pkt),
4) Kryterium okres rękojmi – 10% (maks. 10 pkt).
2. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 20.6.2018
r. Przy czym obowiązywał będzie umowny termin dostawy na podstawie treści złożonej oferty (termin dostawy
stanowi kryterium oceny ofert).
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
1) Kryterium cena – waga 50% (maks. 50 pkt),
2) Kryterium jakość, funkcjonalność – waga 30% (maks. 30 pkt),
3) Kryterium termin dostawy – waga – 10% (maks. 10 pkt),
4) Kryterium okres rękojmi – 10% (maks. 10 pkt).
2. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 20.6.2018
r. Przy czym obowiązywał będzie umowny termin dostawy na podstawie treści złożonej oferty (termin dostawy
stanowi kryterium oceny ofert).
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
1) Kryterium cena – waga 50% (maks. 50 pkt),
2) Kryterium jakość, funkcjonalność – waga 30% (maks. 30 pkt),
3) Kryterium termin dostawy – waga – 10% (maks. 10 pkt),
4) Kryterium okres rękojmi – 10% (maks. 10 pkt).
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2. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 20.6.2018
r. Przy czym obowiązywał będzie umowny termin dostawy na podstawie treści złożonej oferty (termin dostawy
stanowi kryterium oceny ofert).
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
1) Kryterium cena – waga 50% (maks. 50 pkt),
2) Kryterium jakość, funkcjonalność – waga 30% (maks. 30 pkt),
3) Kryterium termin dostawy – waga – 10% (maks. 10 pkt),
4) Kryterium okres rękojmi – 10% (maks. 10 pkt).
2. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 20.6.2018
r. Przy czym obowiązywał będzie umowny termin dostawy na podstawie treści złożonej oferty (termin dostawy
stanowi kryterium oceny ofert).
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
1) Kryterium cena – waga 50% (maks. 50 pkt),
2) Kryterium jakość, funkcjonalność – waga 30% (maks. 30 pkt),
3) Kryterium termin dostawy – waga – 10% (maks. 10 pkt),
4) Kryterium okres rękojmi – 10% (maks. 10 pkt).
2. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 20.6.2018
r. Przy czym obowiązywał będzie umowny termin dostawy na podstawie treści złożonej oferty (termin dostawy
stanowi kryterium oceny ofert).
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
1) Kryterium cena – waga 50% (maks. 50 pkt),
2) Kryterium jakość, funkcjonalność – waga 30% (maks. 30 pkt),
3) Kryterium termin dostawy – waga – 10% (maks. 10 pkt),
4) Kryterium okres rękojmi – 10% (maks. 10 pkt).
2. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 20.6.2018
r. Przy czym obowiązywał będzie umowny termin dostawy na podstawie treści złożonej oferty (termin dostawy
stanowi kryterium oceny ofert).
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
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Zamiast:
Powinno być:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
1) Kryterium cena – waga 50% (maks. 50 pkt),
2) Kryterium jakość, funkcjonalność – waga 30% (maks. 30 pkt),
3) Kryterium termin dostawy – waga – 10% (maks. 10 pkt),
4) Kryterium okres rękojmi – 10% (maks. 10 pkt).
2. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 20.6.2018
r. Przy czym obowiązywał będzie umowny termin dostawy na podstawie treści złożonej oferty (termin dostawy
stanowi kryterium oceny ofert).
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
Językiem stosowanym podczas realizacji Umowy jest język polski.
2.Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji związanych z
Umową,W szczególności informacji dot. postępów prac, przyczyn opóźnień lub przyczyn nienależytego jej
wykonywania.
3.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności Oprogramowania z przepisami prawa
orazWymaganiami Zamawiającego.
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy w sposób niepowodujący zakłócenia pracy
infrastrukturyZamawiającego.
5. Szczegółowe warunki realizacji Umowy znajdują się w zał. nr 5 do SIWZ.Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy
Zamawiający wymaga w odniesieniu do Części I, II, II, IV, V, VI, aby Wykonawca do realizacji zamówienia -
w trakcie jego trwania - zatrudnił co najmniej jedną osobę: niepełnosprawną- szczegółowe formacje na temat
klauzul społecznych znajdują się w Części 3A SIWZ.
Powinno być:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności. Postanowienia ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o której mowa jest możliwa, gdy wynikła z
nieprzewidzianych sytuacji:
1) pozostających w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie
podpisania umowy, a ze względów społecznych koniecznych do spełnienia poprzez stosowną (technicznie
uzasadnioną) zmianę terminu wykonania umowy oraz zwiększenia wynagrodzenia,
2) wynikających ze zmian w ustawodawstwie, mających wpływ na wykonanie oraz wycenę przedmiotu umowy
poprzez dostosowanie treści umowy do obligatoryjnych uregulowań zmienionych przepisów,
3) zaistnienia siły wyższej, to jest zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec
ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które to zdarzenie uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub
całości jego zobowiązań; zmiana umowy w takim przypadku polega przede wszystkim na przedłużeniu terminu
wykonania zobowiązania o czas trwania siły wyższej lub na zawieszeniu wykonania umowy. Siła wyższa
obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:
a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
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c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych,
które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;
d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;
e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawców;
f) inne wydarzenia losowe;
3. W przypadku zmiany podwykonawcy, za pomocą którego Wykonawca spełnia warunki zamówienia, nowy
Podwykonawca obowiązany jest spełniać te same warunki co Podwykonawca zastępowany.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),
b) zmiana danych teleadresowych,
c) zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami.
5. Szczegółowe warunki realizacji Umowy znajdują się w zał. nr 5 do SIWZ. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy
Zamawiający wymaga w odniesieniu do Części I, II, III, IV, V, VI, aby Wykonawca do realizacji zamówienia – w
trakcie jego trwania – zatrudnił co najmniej 1 osobę:
niepełnosprawną – szczegółowe formacje na temat klauzul społecznych znajdują się w Części 3A SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 05/02/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 07/02/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 05/04/2018
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 07/04/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/02/2018
Czas lokalny: 11:10
Miejsce:
Urząd Miejski w Giżycku,Giżycko al. 1 Maja 14, Polska.
Sala konferencyjna przy Sekretariacie Burmistrza Miasta Giżycka (I piętro).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez Komisję przetargową powołaną przez Zamawiajacego,
Zamaw. każdorazowo ogłosi obecnym: nazwę (firmę) oraz adres(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta
jest.Otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania, warunków gwarancji i
płatności.Zawartych w ofercie. Przed otwarciem ofert Zamaw. poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć.
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Powinno być:
Data: 07/02/2018
Czas lokalny: 11:10
Miejsce:
Urząd Miejski w Giżycku,
Giżycko al. 1 Maja 14, Polska.
Sala konferencyjna przy Sekretariacie Burmistrza Miasta Giżycka (I piętro).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez Komisję przetargową powołaną przez Zamawiającego.
Zamaw. każdorazowo ogłosi obecnym: nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania, warunków gwarancji i płatności
zawartych w ofercie. Przed otwarciem ofert Zamaw. poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP;
2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
Cz.I – 8000 PLN (osiem tysięcy zł);
Cz.II – 8000 PLN (osiem tysięcy zł);
Cz.III – 5000 PLN (pięć tysięcy zł);
Cz.IV – 8000 PLN (osiem tysięcy zł);
Cz.V – 2500 PLN (dwa tysiące pięćset zł);
Cz.VI – 6000 PLN (sześć tysięcy zł);
Cz.VII – 8000 PLN (osiem tysięcy zł);
Cz.VIII – 1400 PLN (tysiąc czterysta zł);
Cz.IX – 300 PLN (trzysta zł);
Cz.X – 100 PLN (słownie: sto zł).
4. Wadium może być wnoszone w formach określ. w art. 45 ust. 6 pkt 1–5 ust. PZP. Szczegółowe regulacje dot.
wnoszenia wadium określa rozdział 10. SIWZ – Wymagania dotyczące wadium;
5. Do oferty Wykon. zobow. jest dołączyć, zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ, aktualny na dzień
skł. ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej „JEDZ”), stanowiący wstępne potwierdzenie, ze
Wykon. nie podlega wykluczeniu;
6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykon., w term. 3 dni od dnia zamieszcz. na stronie internetowej Zam.
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zam. oświadczenie o przynal. i lub braku przynal. do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy wg wzoru stanowiącego – zał. nr 4 do
SIWZ. Wraz ze złożeniem ośw., Wykon. może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wyk. nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postęp. o udziel. zam.;
7. W zw. z zast. proced. z art. 24aa ustawy Pzp, Zamaw. wezwie wykon., którego oferta została najwyżej
oceniona/jako najkorzyst. do złożenia w wyznacz., nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia nast. ośw. lub dok.:
a) inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ust., wystaw. nie
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem term. skł. ofert,
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b) ośw. Wykon. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ost. decyzji admin. o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrow. albo – w przyp. wydania takiego wyroku
lub decyzji – dok. potw. dokonanie płatności tych należn. wraz z ew. odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w spr. spłat tych należności;
c) ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobieg. zakazu ubiegania się o zam. publ.;
d) ośw. Wyk. o niezaleg. z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ust. z dn. 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opł. lok.;
e) odpis z właść. rejestru lub Centralnej Ewidencji i Inform. o Dział. Gosp., jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potw. braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy;
f) zaśw. wł. naczelnika urzędu skarbowego potw., że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu skł. ofert albo wniosków o dop. do udziału w postęp., lub innego
dok. potw., że wyk. zawarł porozum. z wł. organem podatkowym w spr. spłat tych należn. wraz z ew. odsetkami
lub grzywnami, w szczeg. uzyskał przewidz. prawem zwolnienie, odroczenie lub rozł. na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykon. decyzji wł. organu;
g) zaśw. wł. terenowej jedn. organizacyjnej Zakł. Ubezp. Społ. lub Kasy Rolniczego Ubezp. Społ. albo innego
dok. potw., że Wyk. nie zalega z opłaceniem składek na ubezp. społ. lub zdrowotne wystaw. nie wcześniej
niż 3 m-ce przed upływ. term. skł. ofert albo wniosków o dopuszcz. do udziału w postęp., lub innego dok.
potw., że wykon. zawarł porozum. z wł. organem w sprawie spłat tych należności wraz z ew. odsetkami lub
grzywnami, w szczeg. uzyskał przew. prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właść. organu,
7. Szczegółowe zasady (forma, moment złożenia, podmiot zobow. do złożenia) składania oświadczeń lub
dokumentów potw. spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały
szczegółowo opisane w SIWZ.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Ponton asekuracyjny typu RIB o dł. całkowitej minimum 4,80m wraz z silnikiem zaburtowym o minimalnej mocy
40KM.
Powinno być:
Ponton asekuracyjny typu RIB o dł. całkowitej minimum 4,70 m wraz z silnikiem zaburtowym o minimalnej mocy
40 km – 3 szt.,
Ponton asekuracyjny typu RIB o dł. całkowitej minimum 5,00 m wraz z silnikiem zaburtowym o minimalnej mocy
40KM – 2 szt.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 kompletów (3 szt. 4,80m i 2 szt. 5,15m) nowych łodzi asekuracyjnych
– pontonów typu RIB wraz z zamontowanymi silnikami w pełni wyposażonych, gotowych do żeglugi wg
poniższych parametrów:Ponton o długości minimalnej 4,8 m (3 sztuki).
Ogólny opis:
— kadłub łodzi z laminatu - z głębokim V na całej długości dna,
— kategoria projektowa C, certyfikat CE,
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— siedzisko i konsola jako integralna część pokładu, siedzisko dwu osobowe,
— tuby zbudowane z 5 niezależnych komór powietrza, każda wyposażona w zawór pompowania powietrza oraz
zawór nadmiarowy,
— wyposażenie w kompletny osprzęt sterowania silnikiem zaburtowym (manetka, kierownica, cięgna,
obrotomierz, akumulator),
— wyposażenie w pompę zęzową uruchamianą na pomocą przełącznika na konsoli,— podstawowe
wyposażenie bezpieczeństwa zgodne z przepisami oraz pompka do zbiorników powietrza,
— na pawęży od wewnątrz i zewnątrz po dwa ucha cumownicze, wykonane ze stali nierdzewnej,
— zamontowany silnik zaburtowy o mocy 40 KM z hydraulicznym podnoszeniem kolumny,
— konsola sterowa z układem sterowania plus trim, z licznikiem motogodzin, obrotomierzem, wskaźnikiem
poziomu paliwa, kierownicą, konsola i miejsce sternika osłonięte owiewką,
— wyłącznik instalacji elektrycznej,
— pokład antypoślizgowy, samoodpływowy,
— dwuosobowe siedzisko z regulowanym oparciem, poprzeczne i bakista (schowek pod siedzeniem albo
skrzynia).
Regulowana oparcie siedziska zapewnia podparcie dla sternika prowadzącego łódź stojąc. Bakista ma służyć
do schowania podręcznego bagażu, siedziska wyposażone w miękkie materace,
— pompa zęzowa (elektryczna).
Dane techniczne: - Długość całkowita pontonu – min. 4,80 m, - Szerokość całkowita – min. 2.35 m, - Średnica
tub - 330/480 mm - Liczba osób/pasażerów: minimum 6,O.Ponton o długości minimalnej 5,15 m (2 sztuki).
Ogólny opis:
— Kadłub łodzi z laminatu - z głębokim V na całej długości dna,
— Kategoria projektowa C, certyfikat CE,
— Siedzisko i konsola jako integralna część pokładu, siedzisko dwu osobowe,
— Tuby zbudowane z 5 niezależnych komór powietrza, każda wyposażona w zawór pompowania powietrza
oraz zawór nadmiarowy,
— Wyposażenie w kompletny osprzęt sterowania silnikiem zaburtowym (manetka, kierownica, cięgna,
obrotomierz, akumulator),
— Wyposażenie w pompę zęzową uruchamianą na pomocą przełącznika na konsoli,— Podstawowe
wyposażenie bezpieczeństwa zgodne z przepisami oraz pompka do zbiorników powietrza,
— Na pawęży od wewnątrz i zewnątrz po dwa ucha cumownicze, wykonane ze stali nierdzewnej,
— Zamontowany silnik zaburtowy o mocy minimum 40 KM z hydraulicznym podnoszeniem kolumny,
— konsola sterowa z układem sterowania plus trim, z licznikiem motogodzin, obrotomierzem, wskaźnikiem
poziomu paliwa, kierownicą, konsola i miejsce sternika osłonięte owiewką,
— wyłącznik instalacji elektrycznej,
— pokład antypoślizgowy, samoodpływowy,
— dwuosobowe siedzisko z regulowanym oparciem, poprzeczne i bakista (schowek pod siedzeniem albo
skrzynia).
Regulowana oparcie siedziska zapewnia podparcie dla sternika prowadzącego łódź stojąc. Bakista ma służyć
do schowania podręcznego bagażu, siedziska wyposażone w miękkie materace,
— pompa zęzowa (elektryczna).
Silniki do ww łodzi (5szt.).
— moc silnika: minimum 40 KM,
— typ silnika: 4 suwowy,
— rozruch: elektryczny,
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— rodzaj paliwa: benzyna,
— sekwencyjny wielopunktowy elektroniczny wtrysk paliwa,
— elektro-hydrauliczne wspomaganie kierownicy,
— silnik chłodzony wodą,
— waga silnika dostosowana do konstrukcji łodzi,
— zbiornik na paliwo wbudowany – min. 60 l.,
— zbiornik przenośny – min. 25l l..
Silnik zamontowany do łodzi oferowanej i kompatybilny z wszystkimi instalacjami, urządzeniami.Szczegółowy
opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 kompletów (3 szt. 4,70 m i 2 szt. 5,00 m) nowych łodzi
asekuracyjnych:
— pontonów typu RIB wraz z zamontowanymi silnikami w pełni wyposażonych, gotowych do żeglugi wg
poniższych parametrów:
Ponton o długości minimalnej 4,70 m (3 sztuki).
Ogólny opis:
— kadłub łodzi z laminatu – z głębokim V na całej długości dna,
— kategoria projektowa C, certyfikat CE,
— siedzisko i konsola jako integralna część pokładu, siedzisko dwu osobowe,
— tuby zbudowane z 5 niezależnych komór powietrza, każda wyposażona w zawór pompowania powietrza oraz
zawór nadmiarowy,
— wyposażenie w kompletny osprzęt sterowania silnikiem zaburtowym (manetka, kierownica, cięgna,
obrotomierz, akumulator),
— wyposażenie w pompę zęzową uruchamianą na pomocą przełącznika na konsoli,
— podstawowe wyposażenie bezpieczeństwa zgodne z przepisami oraz pompka do zbiorników powietrza,
— na pawęży od wewnątrz i zewnątrz po dwa ucha cumownicze, wykonane ze stali nierdzewnej,
— zamontowany silnik zaburtowy o mocy 40 KM z hydraulicznym podnoszeniem kolumny,
— konsola sterowa z układem sterowania plus trim, z licznikiem motogodzin, obrotomierzem, wskaźnikiem
poziomu paliwa, kierownicą, konsola i miejsce sternika osłonięte owiewką,
— wyłącznik instalacji elektrycznej,
— pokład antypoślizgowy, samoodpływowy,
— dwuosobowe siedzisko z regulowanym oparciem, poprzeczne i bakista (schowek pod siedzeniem albo
skrzynia). Regulowana oparcie siedziska zapewnia podparcie dla sternika prowadzącego łódź stojąc. Bakista
ma służyć do schowania podręcznego bagażu, siedziska wyposażone w miękkie materace,
— pompa zęzowa (elektryczna).
Dane techniczne:
– Długość całkowita pontonu – min. 4,70 m,
– Szerokość całkowita – min. 2.35 m,
– Średnica Tub – 330/480 mm – Liczba osób/pasażerów: minimum 6,O.
Ponton o długości minimalnej 5,00 m (2 sztuki).
Ogólny opis:
— Kadłub łodzi z laminatu – z głębokim V na całej długości dna,
— Kategoria projektowa C, certyfikat CE,
— Siedzisko i konsola jako integralna część pokładu, siedzisko 2-osobowe,
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— Tuby zbudowane z 5 niezależnych komór powietrza, każda wyposażona w zawór pompowania powietrza
oraz zawór nadmiarowy,
— Wyposażenie w kompletny osprzęt sterowania silnikiem zaburtowym (manetka, kierownica, cięgna,
obrotomierz, akumulator),
— Wyposażenie w pompę zęzową uruchamianą na pomocą przełącznika na konsoli,
— Podstawowe wyposażenie bezpieczeństwa zgodne z przepisami oraz pompka do zbiorników powietrza,
— Na pawęży od wewnątrz i zewnątrz po dwa ucha cumownicze, wykonane ze stali nierdzewnej,
— Zamontowany silnik zaburtowy o mocy minimum 40 KM z hydraulicznym podnoszeniem kolumny,
— konsola sterowa z układem sterowania plus trim, z licznikiem motogodzin, obrotomierzem, wskaźnikiem
poziomu paliwa, kierownicą, konsola i miejsce sternika osłonięte owiewką,
— wyłącznik instalacji elektrycznej,
— pokład antypoślizgowy, samoodpływowy,
— dwuosobowe siedzisko z regulowanym oparciem, poprzeczne i bakista (schowek pod siedzeniem albo
skrzynia). Regulowana oparcie siedziska zapewnia podparcie dla sternika prowadzącego łódź stojąc. Bakista
ma służyć do schowania podręcznego bagażu, siedziska wyposażone w miękkie materace,
— pompa zęzowa (elektryczna).
Silniki do ww łodzi (5szt.).
— moc silnika: minimum 40 KM,
— typ silnika: 4 suwowy,
— rozruch: elektryczny,
— rodzaj paliwa: benzyna,
— sekwencyjny wielopunktowy elektroniczny wtrysk paliwa,
— silnik chłodzony wodą,
— waga silnika dostosowana do konstrukcji łodzi,
— zbiornik na paliwo wbudowany – min. 50 l. (zamawiający dopuszcza również zastosowanie dwóch zbiorników
o pojemności 25 l. każdy przymocowanych do pokładu dwoma pasami montowanymi w systemie krzyżowym),
— zbiornik przenośny – min. 25l l.
Silnik zamontowany do łodzi oferowanej i kompatybilny z wszystkimi instalacjami, urządzeniami.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
1) Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Zamawiający wymaga w odniesieniu do Części I, II, III, IV, V, VI, aby
Wykonawca do realizacji zamówienia – w trakcie jego trwania – zatrudnił co najmniej 1 osobę:
— niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wymagania dotyczące aspektów społecznych zostaną spełnione również w przypadku wyznaczenia
do realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudnionego już pracownika posiadającego status osoby
niepełnosprawnej.
a) forma zatrudnienia:
— Zamawiający dopuszcza, oprócz zatrudnienia przez Wykonawcę osoby niepełnosprawnej na podstawie
stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) – również zatrudnienie osoby
niepełnosprawnej na podstawie umowy cywilnoprawnej,
b) okres zatrudnienia: zatrudnienie w terminie 21 dni od daty podpisania umowy do końca obowiązywania
umowy,
c) przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o oddelegowaniu do realizacji umowy
zatrudnionego niepełnosprawnego lub zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej do realizacji umowy na podstawie



Dz.U./S S14
20/01/2018
28514-2018-PL

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 13 / 13

20/01/2018 S14
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

13 / 13

stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej na okres nie krótszy niż do końca realizacji przedmiotu umowy – w
terminie do 21 dni od daty podpisania umowy dot. realizacji zamówienia,
d) w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przez niepełnosprawnego lub przez
pracodawcę lub wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego niepełnosprawnego w terminie do 14 dni od ustania
zatrudnienia.
W takim przypadku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osoby
niepełnosprawnej na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej na okres nie krótszy niż do końca
realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z wyżej wymienioną osobą;
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej osób, o których mowa w punkcie 1 Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.


