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Giżycko, 21.09.2015r 

 

Wykonawcy 
 

Dotyczy postępowania przetargowego na „dostawę łodzi ratowniczych” 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2013r. poz. 907 ze zm. Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) w następujący sposób: 

 

1. Ust. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Ust. 3 Opis przedmiotu zamówienia 

 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch łodzi ratowniczych. 

2) Zamawiający ubiega się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.   

3) Opis parametrów łodzi ratowniczej o długości do 6,5m opisany został w załączniku nr 6 
do siwz. 

4) Opis parametrów łodzi ratowniczej o długości do 8m opisany został w załączniku nr 7 do 
siwz. 

5) Konstrukcje łodzi, zastosowane materiały i technologia budowy muszą zapewniać 
odpowiednią wytrzymałość poszczególnych jednostek. 

6) Zaoferowane okresy gwarancji na poszczególne łodzie nie mogą być krótsze niż 60 
miesiące (5 sezonów letnich). 

7) zaoferowany okres gwarancji na elementy mechaniczne, w tym poszczególne silniki nie 
mogą być krótsze niż 24 miesiące i dłuższe niż 60 miesięcy. 

8) zaoferowany okres gwarancji na poszczególne wyposażenie nie mogą być krótsze niż 24 
miesiące i dłuższe niż 60 miesięcy. 

9) Przedmiot zamówienia powinien zostać oznakowany przez wykonawcę zgodnie z 
rozdziałem V Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych a NFOŚiGW 
dostępną pod linkiem:  

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-
ogolne/instrukcja-oznakowania-przedsiewziec/” 

 

2. Ust. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.” 

 

3. Ust. 5 SIWZ otrzymuje brzemiennie:  

 

„5.Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od dnia podpisania do 16 listopada 2015r” 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/instrukcja-oznakowania-przedsiewziec/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/instrukcja-oznakowania-przedsiewziec/
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4. Ust. 13 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„13.Opis sposobu przygotowania ofert 

1) Oferta Wykonawcy winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej, 
w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie 
długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty sporządzone w języku obcym 
należy złożyć wraz z ich tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez 
tłumaczy przysięgłych.  

2) Wszystkie załączniki do oferty winny być napisane w sposób czytelny i trwały, 
w języku polskim. 

3) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc., muszą 
być parafowane przez Wykonawcę.  

4) Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz 
podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu 
Wykonawcy.  

5) Wykonawca może w ofercie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie 
musi być dokonane najpóźniej w terminie składania ofert. W stosunku do 

zastrzeżonych informacji Wykonawca zobowiązany jest wykazania, iż 
zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). 

6) Wzór oferty stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 

7) Oferta musi być złożona w kopercie zabezpieczonej poprzez zaklejenie powinna 
zawierać nazwę i pełny adres Wykonawcy; Mazurskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego; ul. Nadbrzeżna 15 11 – 500 Giżycko adres oraz 
oznaczenie Przetarg na dostawę łodzi ratowniczych. 

8) W przypadku innego oznakowania oferty, negatywne konsekwencje z otwarcia, 
nie przekazania koperty z ofertą dla komisji przetargowej, ponosi Wykonawca. 

10) Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP 
(zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ);  

b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 1 PZP - załącznik nr 2 do SIWZ;(w przypadku wspólnego ubiegania się 
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty 
dla każdego z nich); 

c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą 
być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 

d) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo 
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ) 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
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przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą 
być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

e) w przypadku wystąpienia podwykonawców: zakres powierzonych im części 
zamówienia (jeżeli dotyczy); 

f) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy); 

g) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, załączniki i oświadczenia 
(jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do 
oferty) - (jeżeli dotyczy); 

h) UWAGA: zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, jeżeli Wykonawca wykazując 
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega 
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 7 pkt 2-3 SIWZ. oraz pisemne 
zobowiązanie (lub inny dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 3 SIWZ) 
podmiotów, na których wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym  
i osobach zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca będzie polegał 
przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

11) Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym 
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku polegania na innych podmiotach w zakresie spełnienie warunków, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  

12) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składają dokumenty zgodnie z zasadami określonymi ust. 7 SIWZ.  

13) Wszystkie strony załączników do oferty muszą być spięte (zszyte) w sposób 
zapobiegający zdekompletowaniu ich zawartości, a każda strona oferty winna być 
czytelnie opatrzona kolejnym numerem. 

14) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.” 

 

5. Ust. 14 siwz usuwa się pkt. 5. 

 

6. Ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

 

1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w każdym zadaniu 

1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w sekretariacie zamawiającego  
Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; ul. Nadbrzeżna 15 11 – 500 Giżycko 
do dnia 25.09.2015do godziny 10.40. 

2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego ul. Nadbrzeżna 15 11 – 
500 Giżycko w dniu 25.09.2015 o godz. 11.00. 

 

7. Nazwa ust. 16 SIWZ otrzymuje brzmienie: 16.Opis sposobu obliczania ceny.” 

8. Ust. 17 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
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17.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1) Zamawiający dokona oceny ofert z uwzględnieniem kryteriów opisanych w ust. 17.  

2) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będzie następujące 
kryterium: 

A  cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia –90% 

a) Ocena nastąpi w skali od 0 do 90 pkt. 

b) Ilość punktów w kryterium cena za realizację przedmiotu zamówienia przyznawana 
będzie według wzoru:  

X/Y x 90 

gdzie: X-cena oferty z najniższą ceną, Y- cena oferty ocenianej. 

B termin realizacji -10% 

Punkty w kryterium termin będą przyznawane w następujący sposób: 

LP Termin realizacji  Ilość punktów 

1 max. do 16 listopada 2015 0 pkt. 

2 15 – 17 listopada 2015 2 pkt. 

3 12 – 14 marca  2015 4 pkt. 

4 09 – 11listopada 2015 6 pkt. 

5 06– 08 listopada 2015 8 pkt. 

6 Do 5 listopada 2015 10 pkt. 

 

3) Po dokonaniu oceny ofert przez komisję przetargową nastąpi podsumowanie przyznanych 
przez każdego z nich punktów, do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma 
najwyższą liczbę punktów zostanie wybrana. 

4) Komisja może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów.  

5) Po dokonaniu oceny ofert przez komisję przetargową nastąpi podsumowanie przyznanych 
przez każdego z nich punktów, do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma 
najwyższą liczbę punktów zostanie wybrana. 

6) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie 
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny, w szczególności w zakresie:  

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, 
poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);  

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

7) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
wykonawcy.  

8) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że 

http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[%7B%22lo_query_json%22:%22[%5C%22or%5C%22,[%5C%22eql%5C%22,%5C%22I_PUBLIKATOR%5C%22,%5C%22DzU20022001679%5C%22],[%5C%22and%5C%22,[%5C%22and%5C%22,[%5C%22eql%5C%22,%5C%22NR_PUBLIKATOR%5C%22,%5C%22DzU20022001679%5C%22],[%5C%22eql%5C%22,%5C%22NR_Z
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oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

9) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta 
została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez 
Zamawiającego. 

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert przedstawionych 
przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych informacji. 

11) Ocena ofert w oparciu o podane w ust. 17 kryteria nastąpi na odrębnym posiedzeniu 
komisji przetargowej, po otwarciu ofert. 

12) Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawcę w sytuacjach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1-2 PZP oraz na podstawie ust. 6 pkt 3 siwz w związku z art. 24 ust. 
2a PZP. Ofertę takiego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą. 

13) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z PZP; 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP; 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

14) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa  
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

15) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację,  
o której mowa w pkt. 13 lit „a” również na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

9. W ust. 21 SIWZ usuwa się pkt. 5. 

10. Lit „d” pkt. 2 ust. 34 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„d) Wzór oferty – załącznik nr 4.” 
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11. Załączniki nr 4 a i 4b zastępuje się Załącznikiem nr 4 zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej zmiany siwz. 

12. W oparciu o art. 38 ust.4a PZP Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia w 
zakresie sekcji II.1.4; II.1.7;  IV.4. 4); oraz załączników  Wprowadzona zmiana dotyczą 
opisu przedmiotu zamówienia, powyższe powoduje, że zachodzą przesłanki z art 12a 
ust 2 PZP do przesunięcia terminu składania ofert na dzień 25.09.2015r. 

13. Zmiana treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na dostawę łodzi ratowniczych. 

 
 
 
 

Zatwierdził: 

/- Zbigniew Kurowicki -/ 

/-Radosław Wiśniewski-/ 
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Załącznik nr 4 do siwz 
 
pełna nazwa i adres Wykonawcy 
.............................................. 
nr telefonu 
.............................................. 
nr fax. 
…………………………… 
adres e-mail 
 

OFERTA 
 

Ja, niżej podpisany …........................................................... działając  

w imieniu1..................................................i na rzecz2 ........................................................... 

z siedzibą ............................................................. zarejestrowaną  

w ........................................................ pod numerem ................................  

NIP 

.................................................................................................................................................  

REGON ..........................................  

numer rachunku bankowego ....................................................................................................  

w banku: .................................................................................................................................... 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę łodzi ratowniczych,  

składam niniejszą ofertę:  

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową za : 

Cenę łączną brutto .................................zł, (ustaloną na podstawie formularza cenowego) 

w tym ...... %  VAT, w tym: 

cenę brutto za łódź ratowniczą o długości 6,5 m …………………..zł 

cenę brutto za łódź ratowniczą o długości 8,0 m …………………..zł 

Oferuję dostawę łodzi ratowniczej o długości 6,5 m wyprodukowanej 
przez:…………………………………………… tym/model ……………………………………… 
Oferuję dostawę łodzi ratowniczej o długości 8,0 m wyprodukowanej 
przez:……………………………………………  tym/model ……………………………………… 
 
Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego 
zrealizowania zamówienia w/g opisu podanego w SWZ. 

                                                             
1
Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)  

2
Podać pełną nazwę firmy. 
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Oferuję realizację zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do 
………………….(termin należy podać w formacie:  DD.MM.RRRR). 
. 
Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową uznaję ją za kompletną i nie 
wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. 
. 
Termin płatności za realizację zamówienia wynosi 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury. 
Zamierzam */Nie zamierzam* powierzyć podwykonawcy  
……………………………........................................... część zamówienia w zakresie 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu 
składania ofert. 
 
W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w załączonym do dokumentacji przetargowej wzorze umowy oraz w miejscu i 
terminie określonym przez Zamawiającego. 
 
Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są: 
 

1. …………………………………………………………..……………………………….. 

2.……………………………………………………………….……………………………. 

3 ..................................................................................................................................... 

4 ……………………………………………………………………………………………….. 

5……………………………………………………………………………………………….. 

6 ………………………………………………………………………………………………… 

7………………………………………………………………………………………………… 

 
Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach.     
 
 
.............................. dnia .................                   
........................................................................ 

       (podpis wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela) 

 


