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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:
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-143620
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 217-395077
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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: I.3
Część nr: I, II, III
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
www.rewal.bip.rewal.pl
Powinno być:
www.bip.rewal.pl
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: I, II, III
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Doświadczenie
Zamiast:
1) Doświadczenie:
... W każdym roku wykonywania ww usługi wykonawca musiał zatrudniać minimum 20 ratowników, z których
każdy winien mieć uprawnienia minimum młodszego ratownika. ....
Powinno być:
... W każdym roku wykonywania ww usługi wykonawca musiał zatrudniać minimum 20 ratowników, z których
każdy winien mieć uprawnienia minimum ratownika ...
Wykonawca przedstawi wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, 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. Forma składania dowodów została
określona w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: I, II, III
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Potencjał techniczny
Zamiast:
Dodatkowo wykonawca zapewni (dla każdej części postępowania osobno):
1. Termometr
2. Tuba elektroakustyczna
3. Sprzęt medyczny: kołnierze ortopedyczne, szyny Kramera, nosze,
4. Łódź motorowa 1 szt. na każde 400 m linii brzegowej
5. Samochód terenowy 1 szt. na dwie miejscowości.
6. Ciągnik,
7. Jeden skuter wodny.
Powinno być:
Dodatkowo wykonawca zapewni (dla każdej części postępowania osobno):
1. Termometr
2. Samochód terenowy 1 szt. na dwie miejscowości.
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Numer sekcji: III.1.2
Część nr: I, II, III
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 200 000 PLN.
Powinno być:
Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 200 000 PLN.
Przedmiotowy dokument należy złożyć osobno dla każdej części zamówienia, na którą składa się ofertę.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

