
Ogłoszenie nr 500279679-N-2018 z dnia 22-11-2018 r.

Szczecin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 647772-N-2018

Data: 14/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 810903040, ul. Małopolska  47,

70-515  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8211479, e-mail

zzp@sc.policja.gov.pl, faks 91 8211477.

Adres strony internetowej (url): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego oznakowanego

pojazdu terenowego oraz motocykli RD dla KWP w Szczecinie. 2. Przedmiot zamówienia został

podzielony na dwie części: Część 1: dostawa fabrycznie nowego pojazdu terenowego w

policyjnej wersji oznakowanej dla KWP w Szczecinie (1 szt.) Szczegółowe wymagania dot.

przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Specyfikacji technicznej , która stanowi zał. nr 4.1 ,

4.3 do siwz. Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę w ofercie prócz ceny również: -

marki, modelu, wersja oraz roku produkcji pojazdu , - maksymalnej mocy netto silnika (w KW),

- gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu - bez limitu

kilometrów , - gwarancja na powłokę lakierniczą pojazdu , - gwarancja na perforację elementów

nadwozia pojazdu , - gwarancja na całość zabudowy , - gwarancja na oznakowanie pojazdu , -
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gwarancja na instalację ,sprzęt łączności radiowej i uprzywilejowania, - informacji czy pojazd

jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów , Część 2: dostawa fabrycznie nowych

motocykli RD w policyjnej wersji oznakowanej dla KWP w Szczecinie (2 szt.) Szczegółowe

wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Specyfikacji technicznej , która

stanowi zał. nr 4.2, 4.4 do siwz. Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę w ofercie

prócz ceny również: - marki, modelu, wersja oraz roku produkcji motocykla , - maksymalnej

mocy netto silnika (w KW), - gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i

elektroniczne motocykla – bez limitu kilometrów, - gwarancja na powłokę lakierniczą

motocykla , - gwarancja na oklejenie motocykla w barwie nadwozia „srebrny metalizowany” ,

- gwarancja na całość zabudowy , - gwarancja na całość zabudowy , - gwarancja na instalację

,sprzęt łączności radiowej i uprzywilejowania, - informacji czy motocykl jest wyposażony w

ogrzewane manetki, 3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone pojazdy w ramach umowy dla

części 1 i 2 były fabrycznie nowe wyprodukowane w roku 2018 i wolne od wad technicznych

i prawnych, dopuszczone do obrotu , do których nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będące

przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 4. Zamawiający wymaga wskazania

przez Wykonawcę co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi (nazwa i adres) dla

zaproponowanego pojazdu dla części 1 , 2 na terenie województwa zachodniopomorskiego –

wykaz złożony do oferty, może być sporządzony przez Wykonawcę jako odrębny dokument.

5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia dostarczyć przedmiot zamówienia

własnym transportem do Wydziału Transportu KWP w Szczecinie ul. Wernyhory 5, w dni

robocze w godz. 8.00 – 15.00. 6. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków

gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy

stanowiącym załącznik nr 5.1 i 5.2 do siwz.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego

oznakowanego pojazdu terenowego oraz motocykli RD dla KWP w Szczecinie. 2. Przedmiot

zamówienia został podzielony na dwie części: Część 1: dostawa fabrycznie nowego pojazdu

terenowego w policyjnej wersji oznakowanej dla KWP w Szczecinie (1 szt.) Szczegółowe

wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Specyfikacji technicznej , która

stanowi zał. nr 4.1 , 4.3 do siwz. Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę w ofercie

prócz ceny również: - marki, modelu, wersja oraz roku produkcji pojazdu , - maksymalnej

mocy netto silnika (w KW), - gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i

elektroniczne pojazdu - bez limitu kilometrów , - gwarancja na powłokę lakierniczą pojazdu ,

- gwarancja na perforację elementów nadwozia pojazdu , - gwarancja na całość zabudowy , -
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gwarancja na oznakowanie pojazdu , - gwarancja na instalację ,sprzęt łączności radiowej i

uprzywilejowania, - informacji czy pojazd jest wyposażony w automatyczną skrzynię

biegów , Część 2: dostawa fabrycznie nowych motocykli RD w policyjnej wersji

oznakowanej dla KWP w Szczecinie (2 szt.) Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu

zamówienia zostały wskazane w Specyfikacji technicznej , która stanowi zał. nr 4.2 do

siwz. Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę w ofercie prócz ceny również: -

marki, modelu, wersja oraz roku produkcji motocykla , - maksymalnej mocy netto silnika

(w KW), - gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne motocykla –

bez limitu kilometrów, - gwarancja na powłokę lakierniczą motocykla , - gwarancja na

oklejenie motocykla w barwie nadwozia „srebrny metalizowany” , - gwarancja na całość

zabudowy , - gwarancja na całość zabudowy , - gwarancja na instalację , - informacji czy

motocykl jest wyposażony w ogrzewane manetki, 3. Zamawiający wymaga, aby

dostarczone pojazdy w ramach umowy dla części 1 i 2 były fabrycznie nowe

wyprodukowane w roku 2018 i wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do

obrotu , do których nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będące przedmiotem żadnego

postępowania i zabezpieczenia. 4. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co

najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi (nazwa i adres) dla zaproponowanego pojazdu

dla części 1 , 2 na terenie województwa zachodniopomorskiego – wykaz złożony do oferty,

może być sporządzony przez Wykonawcę jako odrębny dokument. 5. Wykonawca

zobowiązany jest w ramach zamówienia dostarczyć przedmiot zamówienia własnym

transportem do Wydziału Transportu KWP w Szczecinie ul. Wernyhory 5, w dni robocze w

godz. 8.00 – 15.00. 6. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i

płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym

załącznik nr 5.1 i 5.2 do siwz.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 8

W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-18

W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-21

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II
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Punkt: 9

W ogłoszeniu jest: Część 1: w terminie do dnia 18. 12. 2018 r. Część 2: w terminie do

dnia 14. 12. 2018 r.

W ogłoszeniu powinno być: Część 1: w terminie do dnia 21. 12. 2018 r. Część 2: w

terminie do dnia 21. 12. 2018 r.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania ofert: dla części I Data:

2018-11-22, godzina: 13:00, dla części II Data: 2018-11-28, godzina: 13:00,
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