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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Komenda Wojewódzka Policji w
Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Małopolska 47

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-515 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Zespół ds Zamówień Publicznych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Tel.: +48 918211479

Osoba do kontaktów:  Kinga Ewa Kordecka

E-mail:  zzp@szczecin.policja.gov.pl Faks:  +48 918211477

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.szczecin.kwp.gov.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością i
estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego
się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego
miejscu dostawy tj.
1. Komisariat Policji Nad Odrą w Szczecinie przy ul. Bardzińskiej 1A;
2. Komenda Powiatowej Policji w Szczecinku przy ul. Polnej 25;
3. magazyn Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Santockiej 36.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 7.1, 7.2 do siwz.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części tj.;
1) część I – meble gabinetowe;
2) część II - krzesła i fotele obrotowe.
4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną lub kilka części.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w odniesieniu do każdej części odpowiednio
w załączniku nr 7.1, 7.2 do siwz.
6. Wielkość i zakres zamówienia w odniesieniu do każdej części została określona odpowiednio w załączniku nr
6.1, 6.2 do siwz.
7. Szczegółowy harmonogram czasowo-asortymentowo-ilościowy został określony w odniesieniu do każdej
części odpowiednio w załączniku nr 8.1, 8.2 do siwz.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 39000000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZZ-2380-61/13

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_kwp12
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-054137   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 079-132944  z dnia:  23/04/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
19/04/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

3. Ponadto wykonawcy mają
dołączyć do oferty następujące
dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany
formularz oferty cenowej wraz z
oświadczeniami (załącznik nr 1 do
siwz).
2) Wypełniony i podpisany formularz
kalkulacji cenowej (załącznik nr 6.1,
6.2 do siwz) odpowiednio do części
najaką została złożona oferta.
3) W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez
Zamawiającego,Wykonawca ma
dołączyć do oferty następujące
dokumenty odpowiednio do części:
a) część I:
— atest higieniczny na płyty
meblowe potwierdzający
klasę higieniczną E1 wraz o
oświadczeniem producenta o
spełnieniu wymagań normy PN EN
14322;

Powinno być:

3. Ponadto wykonawcy mają
dołączyć do oferty następujące
dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany
formularz oferty cenowej wraz z
oświadczeniami (załącznik nr 1 do
siwz).
2) Wypełniony i podpisany formularz
kalkulacji cenowej (załącznik nr 6.1,
6.2 do siwz) odpowiednio do części
na jaką została złożona oferta.
3) W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca ma
dołączyć do oferty następujące
dokumenty odpowiednio do części:
a) część II:
— atest wytrzymałości w zakresie
bezpieczeństwa użytkowania z
wynikiem pozytywnym wg norm
PN-EN wydany przez niezależny
ośrodek badawczy nie jest
wymagany w odniesieniu do pozycji
nr 21,22,23;
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— atest higieniczności na obrzeża
oraz na kleje używane do wąskich
krawędzi użyte do produkcji mebli;
— atest potwierdzający odporność
na ścieranie oraz grubość powłoki
lakierniczej stelaża wydany przez
jednostkę certyfikującą;
— certyfikat potwierdzający
wytrzymałość zamontowanych
zawiasów;
b) część II:
— atest wytrzymałości w zakresie
bezpieczeństwa użytkowania z
wynikiem pozytywnym wg norm
PN-EN wydany przez niezależny
ośrodek badawczy;
c) część I i II:
— załącznik nr 7.1, 7.2 do siwz
odpowiednio do części, na którą
Wykonawca złożył ofertę, wskazując
swoją propozycję w zakresie
określonym w ww. załącznikach.

b) część I i II:
— załącznik nr 7.1, 7.2 do siwz
odpowiednio do części, na którą
Wykonawca złożył ofertę, wskazując
swoją propozycję w zakresie
określonym w ww. załącznikach

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-058368
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