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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531102-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Karetki
2020/S 217-531102

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 197-474362)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: al. Niepodległości 34
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-714
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Suszka
E-mail: zamowienia@umww.pl 
Tel.:  +48 616267080
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umww.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 14 ambulansów drogowych dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Numer referencyjny: DZ-I-O.272.1.2020

II.1.2) Główny kod CPV
34114121 Karetki

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 szt. ambulansów drogowych na potrzeby Województwa 
Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 1.1 do SIWZ (część I zamówienia), załącznik nr 1.2 do SIWZ (część II zamówienia) oraz we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ:
1) część nr 1 – dostawa 6 ambulansów drogowych typu A (ambulans do transportu pacjentów) na potrzeby 
UMWW w Poznaniu w tym: 5 ambulansów typ A2 odpowiednich do transportu więcej jak jednego pacjenta, w 
tym jednego na noszach, oraz 1 ambulansu typ A2 odpowiedniego do transportu więcej jak jednego pacjenta w 
fotelach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SIWZ;
2) część nr 2 – dostawa 8 ambulansów drogowych na potrzeby UMWW w Poznaniu. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SIWZ.

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

02/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 197-474362

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 szt. ambulansów drogowych na potrzeby Województwa 
Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 1.1. do SIWZ (Część I zamówienia), załącznik nr 1.2. do SIWZ (Część II zamówienia) oraz we 
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
1) Część nr 1 – dostawa 6 ambulansów drogowych typu A (ambulans do transportu pacjentów) na potrzeby 
UMWW w Poznaniu w tym: 5 ambulansów typ A2 odpowiednich do transportu więcej jak jednego pacjenta w 
tym jednego na noszach oraz 1 ambulansu typ A2 odpowiedniego do transportu więcej jak jednego pacjenta w 
fotelach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1. do SIWZ.
2) Część nr 2 – dostawa 8 ambulansów drogowych typu C na potrzeby UMWW w Poznaniu. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2. do SIWZ.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 szt. ambulansów drogowych na potrzeby Województwa 
Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 1.1 do SIWZ (część I zamówienia), załącznik nr 1.2 do SIWZ (część II zamówienia) oraz we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ:
1) część nr 1 – dostawa 6 ambulansów drogowych typu A (ambulans do transportu pacjentów) na potrzeby 
UMWW w Poznaniu w tym: 5 ambulansów typ A2 odpowiednich do transportu więcej jak jednego pacjenta, w 
tym jednego na noszach, oraz 1 ambulansu typ A2 odpowiedniego do transportu więcej jak jednego pacjenta w 
fotelach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SIWZ;
2) część nr 2 – dostawa 8 ambulansów drogowych na potrzeby UMWW w Poznaniu. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SIWZ.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 2
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Zamiast:
Część nr 2 – dostawa 8 ambulansów drogowych typu C na potrzeby UMWW w Poznaniu. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2. do SIWZ.
Część nr: 2
Powinno być:
Część nr 2 – dostawa 8 ambulansów drogowych na potrzeby UMWW w Poznaniu. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SIWZ.
Część nr: 2
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Zamiast:
Dostawa 14 ambulansów drogowych dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach Projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia 
oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie 
wielkopolskim”
I.
Część nr 2 – dostawa 8 ambulansów drogowych typu C na potrzeby UMWW w Poznaniu. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2. do SIWZ.
II.
Warunki realizacji umowy zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający zgodnie z §11 załącznika nr 
7 do SIWZ przewiduje zmiany umowy w następującym zakresie:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy
W przypadku
1) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 
umowy.
2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ
Na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy,
3) zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta 
zmiana będzie dotyczyć i wynikającej z niej zmiany wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy,
4) zmiany wynikająca z omyłki pisarskiej,
5) zajścia jednej z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest 
nieważna.
III.
Wykonawca, zgodnie z dodatkowym kryterium oceny ofert (pkt 13.2. c) SIWZ) może dokonać skrócenia terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie woli dotyczące przedmiotowego zakresu Wykonawca składa w 
formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Powinno być:
Dostawa 14 ambulansów drogowych dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia 
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oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie 
wielkopolskim”
I. Część nr 2 – dostawa 8 ambulansów drogowych na potrzeby UMWW w Poznaniu. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SIWZ.
II. Warunki realizacji umowy zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający zgodnie z § 11 
załącznika nr 7 do SIWZ przewiduje zmiany umowy w następującym zakresie:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 
umowy;
2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres 
realizacji przedmiotu umowy;
3) zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta 
zmiana będzie dotyczyć i wynikającej z niej zmiany wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy;
4) zmiany wynikającej z omyłki pisarskiej;
5) zajścia jednej z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest 
nieważna.
III. Wykonawca, zgodnie z dodatkowym kryterium oceny ofert (pkt 13.2 c SIWZ) może dokonać skrócenia 
terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie woli dotyczące przedmiotowego zakresu Wykonawca 
składa w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadają zdolności techniczne i zawodowe do wykonania 
zamówienia.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznych i zawodowych, 
niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę 
co najmniej:
1) Dla Części I zamówienia – dwóch ambulansów drogowych typu A,
2) Dla Części II zamówienia – dwóch ambulansów drogowych typu C,
— wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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 
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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.
UWAGA 1
Wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz, dlatego wszystkie wykazane dostawy 
muszą być odpowiednio, jednoznacznie opisane w wykazie dostaw poprzez podanie danych wymaganych 
przez Zamawiającego.
UWAGA 2
W przypadku umów wykonywanych, tj. takich, których realizacja nie zakończyła się przed upływem terminu 
składania ofert, Wykonawca może wykazać tylko te dostawy zrealizowane w ramach takiej umowy, które na 
dzień upływu terminu składania ofert zostały faktycznie zakończone i które spełniają warunki określone w pkt. 2.
UWAGA 3
Zamawiający dopuszcza wykazanie dostaw wykonanych w ramach jednej umowy, jeżeli poszczególne dostawy 
spełniają warunki określone w pkt. 2.
UWAGA 4
Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt. 2., może wykazać jego 
spełnienie na podstawie jednej bądź wielu zrealizowanych lub realizowanych umów.
UWAGA 5
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek musi spełnić co najmniej jeden 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie w całości. Jeżeli Wykonawca w celu 
potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego powyżej polega na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia 
go w całości ten podmiot.
UWAGA 6
W przypadku podania wartości dostaw w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku 
Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku 
Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.
Ciąg dalszy w sekcji III.1.2)
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadają zdolności techniczne i zawodowe do wykonania 
zamówienia.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznych i zawodowych, 
niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed 
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upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę 
co najmniej:
1) dla części I zamówienia – dwóch ambulansów drogowych typu A;
2) dla części II zamówienia – dwóch ambulansów drogowych typu B i/lub C,
— wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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.
Uwaga 1
Wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz, dlatego wszystkie wykazane dostawy 
muszą być odpowiednio, jednoznacznie opisane w wykazie dostaw poprzez podanie danych wymaganych 
przez Zamawiającego.
Uwaga 2
W przypadku umów wykonywanych, tj. takich, których realizacja nie zakończyła się przed upływem terminu 
składania ofert, Wykonawca może wykazać tylko te dostawy zrealizowane w ramach takiej umowy, które na 
dzień upływu terminu składania ofert zostały faktycznie zakończone i które spełniają warunki określone w pkt 2.
Uwaga 3
Zamawiający dopuszcza wykazanie dostaw wykonanych w ramach jednej umowy, jeżeli poszczególne dostawy 
spełniają warunki określone w pkt 2.
Uwaga 4
Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 2, może wykazać jego 
spełnienie na podstawie jednej bądź wielu zrealizowanych lub realizowanych umów.
Uwaga 5
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek musi spełnić co najmniej jeden 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie w całości. Jeżeli Wykonawca w celu 
potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego powyżej polega na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia 
go w całości ten podmiot.
Uwaga 6
W przypadku podania wartości dostaw w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku 
Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku 
Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.
Ciąg dalszy w sekcji III.1.2
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
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6.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń i dokumentów:
(...)
1) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - wykazu wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, których przedmiotem była dostawa co 
najmniej:
— Dla Części I zamówienia – dwóch ambulansów drogowych typu A,
— Dla Części II zamówienia – dwóch ambulansów drogowych typu C,
— wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
Powinno być:
6.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń i dokumentów:
(...)
1) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – wykazu wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, których przedmiotem była dostawa co 
najmniej:
— dla części I zamówienia – dwóch ambulansów drogowych typu A,
— dla części II zamówienia – dwóch ambulansów drogowych typu B i/lub C,
— wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/11/2020
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 24/11/2020
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 08/01/2021
Powinno być:
Data: 22/01/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/11/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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