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Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla
Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej: 1 szt. samochód szybkiej interwencji z
napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężkiego z napędem 6x6.Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Port Lotniczy Lublin S.A.

Adres pocztowy: 20-008 Lublin ul. Hempla 6

Miejscowość: Lublin Kod
pocztowy:

20-008

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Tel.: +48 609900263

Osoba do
kontaktów: Leszek Klepacki

E-mail: info@portlotniczy.lublin.pl Faks: +48 815347441

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.portlotniczy.lublin.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu


2/ 5 ENOTICES_pl_lublin 13/09/2011- ID:2011-127349 Formularz standardowy 14 — PL
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla
Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej: 1 szt. samochód szybkiej interwencji z
napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężkiego z napędem 6x6.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-
Gaśniczej: 1 szt. samochód szybkiej interwencji z napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężkiego z napędem 6x6.

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Lotniskowej
Służby Ratowniczo-Gaśniczej: 1 samochód szybkiej interwencji z napędem 4x4, 1 samochód ciężkiego z napędem
6x6.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) dostawę 2 szt. pojazdów ratowniczo-gaśniczych bez wyposażenia
2) dostarczenie do pojazdów pełnej dokumentacji technicznej w języku polskim i angielskim (według wymagań
określonych w „Opisie Technicznym Przedmiotu Zamówienia”);
3) przeprowadzenie szkolenia operatorskiego oraz szkolenia serwisowego dla pracowników Zamawiającego
(według wymagań określonych w „Opisie Technicznym Przedmiotu Zamówienia”)
4) udzielenie Zamawiającemu gwarancji jakości (według wymagań określonych w „Opisie Technicznym
Przedmiotu Zamówienia”);
5) przeprowadzenie testów sprawdzających pojazdów i urządzeń poprzedzające podpisanie protokołu odbioru
końcowego;
6) świadczenie w okresie gwarancyjnym pełnego serwisu wraz z przeprowadzeniem przeglądów okresowych i
konserwacji zgodnie z dokumentami gwarancyjnymi (w cenie niniejszego zamówienia);
7) realizacja zamówienia odbywać się według zasad określonych w „Opisie Technicznym Przedmiotu
Zamówienia”.
Zamawiane pojazdy oprócz wymagań techniczno-operacyjnych, które określa załącznik nr 1 SIWZ:
1) muszą zapewniać bezpieczeństwo dla załogi i niezawodność działania, tj. muszą spełniać minimalne parametry
charakterystyczne dla lotniskowych samochodów ratowniczo – gaśniczych, zgodnie z Tabelą nr 5 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz
lotniskowych służb ratowniczo – gaśniczych./Dz.U Nr197poz.1634/ i zaleceniami ICAO, prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 58 z 2003 r., poz. 515),
2) muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych policji, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego,
agencji wywiadu, straży granicznej, kontroli skarbowej, służby celnej, służby więziennej i straży pożarnej (Dz. U.
z dnia 10 grudnia 2004 r.).
3) muszą być wyprodukowane z elementów fabrycznie nowych. Warunek musi być spełniony zarówno dla
podwozia jak i dla zabudowy.
4) muszą być wykonane w systemie metrycznym.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 34144210
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napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężkiego z napędem 6x6.SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
ZP/SRG/2011

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_pl_lublin

Dane referencyjne ogłoszenia: 2011-108482 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S
150-250099

z dnia
06/08/2011

(dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2011 (dd/mm/rrrr)
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VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

_____ _____ _____

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

14/09/2011 12:00 06/10/2011 12:00
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napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężkiego z napędem 6x6.VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)
Zamawiający przygotowując Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stwierdził, że opis przedmiotu
zamówienia jest sprzeczny z art.29 ust. 2 PZP. W związku z czym,
zmianie ulegają:
Zalacznik_A_Sam._R-G_4x4.pdf w punkcie 9. WYMAGANIA I OSIAGI SAMOCHODU
oraz
zal_I_do_formularza_ofertowego__sam._R-G_4x4_tab1.pdf w punkcie 9.1 Wymagania - zamieszczone na
stronie www PLL S.A. (www.portlotniczy.lublin.pl, zakładka bip).

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
13/09/2011  (dd/mm/rrrr)
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