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Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Siemysłów 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Zmiany w ogłoszeniu : 
1) W pkt III.1.3) Wykreśla się zapis: 
„Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże: - zrealizowanie dostawy co najmniej dwóch samochodów 
strażackich o wartości minimum 120 000 zł każdy. Wykaz dostaw lub usług 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5.3.1 Wykonawca może w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 5.3.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.13 Zamawiający dokona 
oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według formuły 
„spełnia– nie spełnia”. 5.8 Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, 
że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów 



technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.” 
Nowy zapis brzmi: „Określenie warunków: nie dotyczy” 
2) W pkt III.5.1) Wykreśla się zapis: 
„b) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: Wykaz dostaw lub usług 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Powyższe dokumenty muszą 
wykazać zrealizowanie dostawy co najmniej dwóch samochodów strażackich o 
wartości minimum 120 000 zł każdy. Wykaz usług należy wypełnić na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 5 do formularza oferty.” 
Nowy zapis brzmi: „b) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: nie 
dotyczy” 
 

Zmiany w SIWZ: 

1) W pkt 5.1 pkt 2 ppkt c) (str. 11) wykreśla się zapis:  
„c) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: 
- zrealizowanie dostawy co najmniej dwóch samochodów strażackich o wartości 
minimum 120 000 zł każdy. 
Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” 



W jego miejsce wprowadza się zapis: 
„c) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: nie dotyczy” 

2) W pkt 6.7 pkt 2) ppkt c (str. 12) wykreśla się zapis: 
„b) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
Powyższe dokumenty muszą wykazać zrealizowanie dostawy co najmniej dwóch 
samochodów strażackich o wartości minimum 120 000 zł każdy. 
Wykaz usług należy wypełnić na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do 
formularza oferty” 
W jego miejsce wprowadza się zapis: 
„b) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: nie dotyczy” 

 

 


