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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:  _____ Tel.: +48 918211404

Osoba do kontaktów:  Krzysztof Kliman

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:
Dostawy części zamiennych do sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

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

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy wraz z wyładunkiem (zgodnie z potrzebami zamawiającego)
fabrycznie nowych i wolnych od wad części zamiennych do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie.
Wielkość i zakres zamówienia tj. wykaz części oraz ich szacunkową ilość zawierają formularze kalkulacji
cenowej odpowiednio dla każdej części zamówienia stanowiące załączniki nr 6.1, 6.2 i 6.3 do siwz.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części tj.:
- część I – części do aut osobowych, furgonów i osobowo-terenowych;
- część II – części do motocykli i quadów;
- część III – części do silników do łodzi i wyposażenie łodzi.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną lub kilka części.
3. Dostawy przedmiotu umowy odbywać się będą sukcesywnie, transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko
do magazynów Zamawiającego mieszczących się w :
a) Stacji Obsługi Samochodów Nr 1, ul. Wernyhory 5, Szczecin,
b) Stacji Obsługi Samochodów Nr 2, ul. Szczecińska 21a, Koszalin.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dostarczyć wraz z
pierwszą dostawą tabelę w układzie jak załącznik nr 1 do wzoru umowy rozszerzoną o dodatkową kolumnę,
zawierającą numery katalogowe producentów części zaproponowanych w formularzu kalkulacji cenowej.
4. Szczegółowe wymagania odnośnie dostaw, odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia
określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7.1 i 7.2 do siwz odpowiednio dla części
zamówienia.
Ponadto zamawiający określa wymagania odnośnie dostaw odpowiednio dla części zamówienia:
Część I – części do aut osobowych, furgonów i osobowo-terenowych:
Zamawiający wymaga, aby części zamienne będące przedmiotem zamówienia były fabrycznie nowe,
kompletne, charakteryzowałysięnajwyższą jakością i trwałością oraz należały do jednej z niżej wymienionych
grup w rozumieniu § 2 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 października 2010 r.(Dz. U. z
2010 r. Nr 198, poz. 1315) w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów
samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję:
a) części samochodowe fabrycznie nowe oryginalne - to części o tej samej jakości, co komponenty stosowane
do montażu pojazdu samochodowego przez producenta pojazdu, wytwarzane zgodnie z ustalonymi przez
producenta pojazdu specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, dotyczącymi produkcji komponentów lub
części do danej marki pojazdu samochodowego, w tym również części zamiennych produkowanych na tej
samej linii produkcyjnej, co komponenty lub części. Przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli
ich producent zaświadczy, że zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi,
ustalonymi przez producenta pojazdu i są tej samej jakości, co części stosowane w procesie montażu pojazdu.
Muszą one być oznakowane logo-znakiem towarowym producenta pojazdu i zawierać przynajmniej na
opakowaniu numer katalogowy;
b) części zamienne o porównywalnej jakości – to części zamienne, których producent zaświadczy, że są one
tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych.
Muszą one być oznakowane przynajmniej na opakowaniu numerem części wg producenta danej części.
Część II – części do motocykli i quadów:
Zamawiający wymaga, aby części zamienne będące przedmiotem zamówienia były fabrycznie nowe,
kompletne, charakteryzowały się najwyższą jakością i trwałością.
Część III – części do silników do łodzi i wyposażenie łodzi:
Zamawiający wymaga, aby części zamienne będące przedmiotem zamówienia były fabrycznie nowe,
kompletne, charakteryzowałysięnajwyższą jakością i trwałością.
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5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych
(CPV): 34300000-0 - części i akcesoria do pojazdów i silników do nich.
6. Podwykonawcy:
W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania
w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego
oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34300000  
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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-2380-35/14

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:   2014-029932   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 047-078308  z dnia:  07/03/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
04/03/2014  (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:
III.1.1)

Zamiast:

1. Wykonawca zobowiązany jest
do wniesienia wadium w wysokości
odpowiednio do części zamówienia,
na
którą składa ofertę, ze wskazaniem
części, której wadium dotyczy:
- część I - 23 600,00 zł,
- część II - 1 170,00 zł,
- część III - 820,00 zł.
2. Wadium należy złożyć przed
upływem terminu składania ofert,
tj. do dnia 14.04.2014 r. do godziny
11.30.
Decyduje data wpływu wadium do
Zamawiającego.
3. Wadium może być wnoszone w
jednej lub kilku formach określonych
w art. 45 ust. 6 uPzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu
wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy zamawiającego

Powinno być:

1. Wykonawca zobowiązany jest
do wniesienia wadium w wysokości
odpowiednio do części zamówienia,
na
którą składa ofertę, ze wskazaniem
części, której wadium dotyczy:
- część I - 23 600,00 zł,
- część II - 1 170,00 zł,
- część III - 820,00 zł.
2. Wadium należy złożyć przed
upływem terminu składania ofert,
tj. do dnia 05.05.2014 r. do godziny
11.30.
Decyduje data wpływu wadium do
Zamawiającego.
3. Wadium może być wnoszone w
jednej lub kilku formach określonych
w art. 45 ust. 6 uPzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu
wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy zamawiającego
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nr 33 1010 1599 0025 0913 9120
0000, decyduje data wpływu
środków do zamawiającego.
5. W przypadku, gdy wykonawca
wnosi wadium w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej z
treści tych gwarancji musi w
szczególności jednoznacznie
wynikać:
- zobowiązanie gwaranta (banku,
zakładu ubezpieczeń) do zapłaty
całej kwoty wadium nieodwołalnie
i bezwarunkowo na pierwsze
żądanie zamawiającego
(beneficjenta gwarancji) zawierające
oświadczenie,
zaistniały okoliczności, o których
mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp
bez potwierdzania tych okoliczności.
6. Zamawiający dokona zwrotu
wadium w trybie art 46 z
zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp.
7. Zamawiający zażąda ponownego
wniesienia wadium w przypadku
zaistnienia okoliczności, o których
mowa
w art. 46 ust. 3 uPzp.
8. W przypadku wnoszenia
wadium w jednej lub kilku formach
określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5
uPzp winno
być ono złożone w kasie
zamawiającego, pokój 232 ul.
Małopolska 47, Szczecin.
Kasa Zamawiającego czynna jest
codziennie w godzinach od 11.00 –
14.00.

nr 33 1010 1599 0025 0913 9120
0000, decyduje data wpływu
środków do zamawiającego.
5. W przypadku, gdy wykonawca
wnosi wadium w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej z
treści tych gwarancji musi w
szczególności jednoznacznie
wynikać:
- zobowiązanie gwaranta (banku,
zakładu ubezpieczeń) do zapłaty
całej kwoty wadium nieodwołalnie
i bezwarunkowo na pierwsze
żądanie zamawiającego
(beneficjenta gwarancji) zawierające
oświadczenie,
zaistniały okoliczności, o których
mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp
bez potwierdzania tych okoliczności.
6. Zamawiający dokona zwrotu
wadium w trybie art 46 z
zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp.
7. Zamawiający zażąda ponownego
wniesienia wadium w przypadku
zaistnienia okoliczności, o których
mowa
w art. 46 ust. 3 uPzp.
8. W przypadku wnoszenia
wadium w jednej lub kilku formach
określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5
uPzp winno
być ono złożone w kasie
zamawiającego, pokój 232 ul.
Małopolska 47, Szczecin.
Kasa Zamawiającego czynna jest
codziennie w godzinach od 11.00 –
14.00.

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

Zamiast:
14/04/2014   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/05/2014   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
14/04/2014   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/05/2014   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

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

Oficjalna nazwa:  Zespół ds Zamówień Publicznych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____
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Adres pocztowy: Pl. Św. Piotra i Pawła 4/5

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-521 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 918211404

Osoba do kontaktów:  Krzysztof Kliman

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

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/
portal/KWS/906/Ogloszenia_przetargow.html

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____
A.II

Oficjalna nazwa:  Zespół ds Zamówień Publicznych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Pl. Św. Piotra i Pawła 4/5

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-521 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 918211404

Osoba do kontaktów:  Krzysztof Kliman

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

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/
portal/KWS/906/Ogloszenia_przetargow.html

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____
A.III

Oficjalna nazwa:  Zespół ds Zamówień Publicznych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Pl. Św. Piotra i Pawła 4/5

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-521 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 918211404

Osoba do kontaktów:  Krzysztof Kliman

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

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/
portal/KWS/906/Ogloszenia_przetargow.html

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

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:
10/04/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-048475
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