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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
ul. Kasprowicza 3/5
Zielona Góra
65-074
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Polak
Tel.:  +48 684575623
E-mail: biuro@zosprp.com 
Faks:  +48 683255779
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zosprp.com

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 18 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa
Lubuskiego
Numer referencyjny: E.VI/UE/1/2019

II.1.2) Główny kod CPV
34144210

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa18 sztuk fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-
gaśniczych z napędem 4x4, dla projektu pn. "Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami,
powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i
specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -
Lubuskie 2020, oś 4, działanie 4.1.
Zamawiający wymaga dostawy 18 jednakowychśrednich samochodów ratowniczo-gaśniczych (GBA) dla
Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Lubuskiego dla 18 gmin – partnerów projektu, na terenie
województwa lubuskiego.
W razie wątpliwości i nieścisłości Zamawiający żąda aby - poza wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) - wszystkie pojazdy i wymienione w opisie przedmiotu zamówienia
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elementy wyposażenia spełniały warunki określone w dokumencie „Standard wyposażenia średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) (...)

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

27/06/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: biurozg
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-072465
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 101-243891
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/05/2019

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: I.3
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://zosprp.com/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://zosprp.com/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/236236
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 08/07/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 15/07/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 05/09/2019
Powinno być:
Data: 12/09/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243891-2019:TEXT:PL:HTML
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Data: 08/07/2019
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 15/07/2019
Czas lokalny: 10:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W związku z niemożliwością uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności korzystania z przymiotów
Zamawiającego na portalu miniportal.pl, Zamawiający udostępnił możliwość komunikacji i składania ofert
za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/ i dokonał w
związku z powyższym modyfikacji SIWZ.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/

