
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 25408-2013 z dnia 2013-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin

Przedmiotem zamówienia jest wykonywania usług przechowywania pojazdów i części 
samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem 

przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo...
Termin składania ofert: 2013-01-29 

Numer ogłoszenia: 35990 - 2013; data zamieszczenia: 25.01.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 25408 - 2013 data 17.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 
(091) 8211479, 8211478, fax. (091) 8211477 8215406.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 
• W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonywania usług przechowywania 

pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z 
wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. 
Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 98, poz. 602 z późn. zm.) na terenie działania danej 
jednostki Policji na parkingu strzeżonym zlecanym przez: 1.KPP w Myśliborzu, 2. KPP w 
Białogardzie, 3. KPP w Sławnie i inne jednostki Policji za pośrednictwem właściwej 
miejscowo jednostki.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonywania usług 
przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do 
celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z 
dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 98, poz. 602 z późn. zm.) na terenie 
działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym zlecanym przez: 1.KPP w 
Myśliborzu, 2. KPP w Białogardzie, 3. KPP w Sławnie 4. KPP w Świdwinie i inne jednostki 
Policji za pośrednictwem właściwej miejscowo jednostki. Dla KPP w Świdwinie: parking 
musi znajdować się w granicach administracyjnych miasta będącego siedzibą jednostki 
organizacyjnej Policji (Zlecającego), posiadać do stałej dyspozycji Zamawiającego miejsca 
spełniające warunki do przechowywania na koszt Policji pojazdów w liczbie co najmniej 10 
stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce spełniające warunki do przechowywania 
pojazdów uszkodzonych w liczbie co najmniej 5 stanowisk jednocześnie.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6). 
• W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 
• W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba 

części: 4. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6). 
• W ogłoszeniu jest: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. 

Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej (załącznik do siwz nr 1 ). 2. 
Wypełnione/y i podpisane/y formularz/e kalkulacji cenowej (załączniki nr 4.1 - 4.3 do siwz). 
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców lub inne dokumenty 
niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=25408&rok=2013-01-17


jest/są uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m.in. odpis KRS, umowa spółki 
cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz pozostałe dokumenty muszą być 
złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. X ust. 6 siwz.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej (załącznik do siwz nr 1 ). 2. 
Wypełnione/y i podpisane/y formularz/e kalkulacji cenowej (załączniki nr 4.1 - 4.4 do siwz). 
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców lub inne dokumenty 
niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty 
jest/są uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m.in. odpis KRS, umowa spółki 
cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz pozostałe dokumenty muszą być 
złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. X ust. 6 siwz.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 29.01.2013 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, 
Pl. Św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 01.02.2013 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji 
w Szczecinie, Pl. Św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych 
pok. 301.. 

II.2) Tekst, który należy dodać:

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: Załącznik. 
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE 

OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 4 NAZWA KPP w Świdwinie 1) Krótki opis ze 
wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikiem 4.4 do siwz. 2) 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.35.11.00-9. 3) Czas trwania lub termin wykonania: 
Zakończenie: 31.12.2014. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.. 


