
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa nowego samochodu operacyjnego do ratownictwa wodnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: FUNDACJA WODNA SŁUŻBA RATOWNICZA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361741969

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kleczkowska 50

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 50-227

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.7.) Numer telefonu: 668677458

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@obslugaratownicza.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodnasluzbaratownicza.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00305778/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-08 14:18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00292942/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: 
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1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, (a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, co najmniej jedną dostawę nowego samochodu operacyjnego ze specjalistyczną
zabudową do ratownictwa wodnego lub ratownictwa górskiego wykonaną dla podmiotu
uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego lub podmiotu uprawnionego do
wykonywania ratownictwa górskiego, o minimalnej wartości przedmiotu dostawy 200.000,00 zł
brutto

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: 

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, (a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, co najmniej jedną dostawę nowego samochodu operacyjnego typu Van ze
specjalistyczną zabudową, wykonaną dla służb lub innych publicznych instytucji, o minimalnej
wartości przedmiotu dostawy 200.000,00 zł brutto

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-12-07 11:00

Po zmianie: 
2021-12-10 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
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8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-12-07 11:30

Po zmianie: 
2021-12-10 11:30

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00305778/01 z dnia 2021-12-08

2021-12-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dostawa nowego samochodu operacyjnego do ratownictwa wodnego
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: FUNDACJA WODNA SŁUŻBA RATOWNICZA
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361741969
	1.4.) Adres zamawiającego:
	1.4.1.) Ulica: ul. Kleczkowska 50
	1.4.2.) Miejscowość: Wrocław
	1.4.3.) Kod pocztowy: 50-227
	1.4.4.) Województwo: dolnośląskie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław
	1.4.7.) Numer telefonu: 668677458
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@obslugaratownicza.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodnasluzbaratownicza.pl/
	1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
	1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00305778/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-08 14:18

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00292942/01
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:



