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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Gmina Karlino Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Plac Jana Pawła II 6

Miejscowość:  Karlino Kod pocztowy:  78-230 Karlino Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +49 943119509

Osoba do kontaktów:  Irena Karasiewicz

E-mail:  przetargi@karlino.pl Faks:  +49 943117410

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://karlino.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa ciężkiego samochodu bojowego dla OSP Karlino z funkcją organiczania skażeń

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z
funkcją ograniczania skażeń dla OSP Karlino, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr A do SIWZ, jak
również wyposażenia stanowiącego załącznik B do specyfikacji.
4.4 Zamówienie obejmuje 2 części, oznaczone jak następuje:
- część 1 – Dostawa ciężkiego samochodu bojowego dla OSP Karlino,
Wymagania techniczno-użytkowe dla części 1 zawiera załącznik A do SIWZ
- część 2 – Dostawa wyposażenia dodatkowego dla OSP Karlino.
Wymagania techniczno-użytkowe dla części 2 zawiera załącznik B do SIWZ

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34144210  
Dodatkowe przedmioty 18100000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
GP.271.6.2014.MD

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_gminakarlino
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-102966   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 150-269535  z dnia:  07/08/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
04/08/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
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
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.4.2) Składanie odwołań

Zamiast:

Dokładne informacje na temat
terminów składania odwołań:
Wykonawcom i innym podmiotom,
którzy mają lub mieli interes w
uzyskaniu danego zamówienia
oraz ponieśli lub mogli ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale VI ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie
wobec:
1) postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
2) treści ogłoszenia o zamówieniu,
3) niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający
jest zobowiązany na podstawie
ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej
w terminie 10 dni od dnia

Powinno być:

Dokładne informacje na temat
terminów składania odwołań:
32.1. Wykonawcom i innym
podmiotom, którzy mają lub mieli
interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz ponieśli lub mogli
ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów
ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI
ustawy.
32.2 Odwołanie przysługuje
wyłącznie od niezgodnej z
przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający
jest zobowiązany na podstawie
ustawy.
32.3 Odwołanie wnosi się
do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem
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przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącą
podstawę jego wniesienia - jeżeli
została przesłana faksem, albo
w terminie 15 dni – jeżeli została
przesłana w inny sposób.
Na orzeczenie Izby stronom
oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga
do Sądu Okręgowego w Koszalinie.
Skargę wnosi się za pośrednictwem
Prezesa Izby w terminie 7 dni od
dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi.
W terminie przewidzianym
do wniesienia odwołania
Wykonawca może poinformować
zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynności
podjętej przez zamawiającego lub
zaniechaniu czynności, do której
jest Zamawiający zobowiązany
na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie.

elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
32.4 Odwołanie wnosi się w terminie
10 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę do jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 27 ust.
2 ustawy, albo w terminie 15 dni
– jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
32.5 Odwołanie wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu, a także
wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia,
wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych
niż określone w pkt 32.4. i 32.5
wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-110758
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