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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
Rewal
72-344
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Bartkowski
Tel.:  +49 913849011
E-mail: zp@rewal.pl 
Faks:  +49 913849029
Kod NUTS: PL425
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rewal.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy Rewal, podczas sezonów letnich, w latach
2017-2020
Numer referencyjny: OrA.271.05.2016.TB

II.1.2) Główny kod CPV
75252000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie zorganizowania morskich kąpielisk strzeżonych na plażach
strzeżonych gminy Rewal, zapewnienie morskiej obsługi ratowniczej, zapewnienie kadry ratowniczej oraz
nadzoru nad jej pracą, zabezpieczenie wyposażenia technicznego i środków medycznych, a także należyte
utrzymanie baz ratowniczych przez cały okres trwania umowy tj. w latach 2017-2020.
Część I – Pobierowo i Pustkowo: 7 wież ratowniczych, Część II – Rewal i Trzęsacz: 7 wież ratowniczych, Część
III – Niechorze i Pogorzelica: 8 wież ratowniczych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24/11/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-143620

mailto:zp@rewal.pl
www.rewal.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 217-395077
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/11/2016

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: I, II, III
Zamiast:
... Wykonawca musi wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech
usługi ratownictwa wodnego – po jednej usłudze świadczonej w roku 2016, 2015 i 2014 nad morzem Bałtyckim,
trwających przez minimum dwa miesiące letnie w danym roku, o wartości minimum 120 000 każda usługa ... .
Powinno być:
... Wykonawca musi wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
trzech usługi ratownictwa wodnego – po jednej usłudze świadczonej w roku 2016, 2015 i 2014 świadczonej
na kąpieliskach lub miejscach wykorzystywanych do kąpieli lub pływalniach, trwających przez minimum dwa
miesiące w danym roku, o wartości minimum 120 tyś. każda usługa ... .
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Data: 23/06/2017
Powinno być:
Data: 24/06/2017

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:395077-2016:TEXT:PL:HTML

