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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104224-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Wozy strażackie
2023/S 035-104224

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 015-039067)

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

Oficjalna nazwa: KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKU
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000173568
Adres pocztowy: ul. Sosnowa 2
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 80-251
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Michalak
E-mail: aneta.michalak@straz.gda.pl 
Tel.:  +48 583477866
Faks:  +48 583477833
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/kwpsp-gdansk/komenda-wojewodzka

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych – 4 sztuki”, realizowanego w 4 częściach

Numer referencyjny: WT.2370.1.2023

II.1.2) Główny kod CPV
34144210 Wozy strażackie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 fabrycznie nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych: 1 szt. 
średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, 3 szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 015-039067

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe (II.2.14) Informacje dodatkowe)
Zamiast:
Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 
postępowania, jeśli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium: dla części 
Nr 1 zamówienia w wysokości 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100). Zamawiający nie 
przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
Powinno być:
Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 
postępowania, jeśli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium: dla części 
Nr 1 zamówienia w wysokości 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100). Zamawiający nie 
przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Działając na podstawie art. 137 ust. 
2 Zamawiający dokonaną zmianę treści SWZ udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie pkt 2.20, 3.10 i 
3.11 dla części I przedmiotowego postępowania..
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe (II.2.14) Informacje dodatkowe)
Zamiast:
Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 
postępowania, jeśli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium: dla części Nr 
2 zamówienia w wysokości 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100. Zamawiający nie 
przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
Powinno być:
Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 
postępowania, jeśli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium: dla części Nr 
2 zamówienia w wysokości 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100. Zamawiający nie 
przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Działając na podstawie art. 137 ust. 
2 Zamawiający dokonaną zmianę treści SWZ udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie pkt 2.20 dla 
części: II-IV.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe (II.2.14) Informacje dodatkowe)
Zamiast:
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Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 
postępowania, jeśli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium: dla części Nr 
3 zamówienia w wysokości 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100. Zamawiający nie 
przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
Powinno być:
Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 
postępowania, jeśli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium: dla części Nr 
3 zamówienia w wysokości 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100. Zamawiający nie 
przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Działając na podstawie art. 137 ust. 
2 Zamawiający dokonaną zmianę treści SWZ udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie pkt 2.20 dla 
części: II-IV.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe (II.2.14) Informacje dodatkowe)
Zamiast:
Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 
postępowania, jeśli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium: dla części Nr 
4 zamówienia w wysokości 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100. Zamawiający nie 
przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
Powinno być:
Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 
postępowania, jeśli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium: dla części Nr 
4 zamówienia w wysokości 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100. Zamawiający nie 
przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Działając na podstawie art. 137 ust. 
2 Zamawiający dokonaną zmianę treści SWZ udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie pkt 2.20 dla 
części: II-IV.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału)
Zamiast:
Data: 23/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data (IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie 
związany ofertą)
Zamiast:
Data: 23/05/2023
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Powinno być:
Data: 27/05/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)
Zamiast:
Data: 23/02/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/02/2023
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie pkt 2.20, 3.10 i 
3.11 dla części I oraz w zakresie pkt 2.20 dla części: II-IV. Zmieniony załącznik nr 2 do SWZ dla części I oraz 
II-IV stanowi załącznik do "Wyjaśnienia treści SWZ, informacji o zmianie treści SWZ, informacji o przedłużeniu 
terminu składania ofert"..
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