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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 918211485

Osoba do kontaktów:  Krystyna Obecna

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 2 samochodów osobowych terenowych typu pick-up nieoznakowanych, 2 samochodów
osobowychtypu furgon nieoznakowanych wraz z jedną przyczepą lekką dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie,które po doposażeniu wejdą w skład Mobilnego Stanowiska Reagowania Kryzysowego jako
specjalistyczneratownicze samochody i przyczepa, jako mobilne stanowisko prowadzenia akcji ratowniczej

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

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów osobowych terenowych typu pick-up
nieoznakowanych, dwóch samochodów osobowych typu furgon nieoznakowanych wraz z jedną przyczepą
lekką dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, które po doposażeniu wejdą w skład Mobilnego
Stanowiska Reagowania Kryzysowego jako specjalistyczne ratownicze samochody i przyczepa, jako mobilne
stanowisko prowadzenia akcji ratowniczej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach RPO
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 RPOWZ/4.5.2/2013/1.
2. Dostarczone samochody i przyczepa muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, do których nie mają prawa
osoby trzecie oraz nie będące przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
3.Zamawiający żąda wskazania marki, modelu i wersji oferowanych samochodów oraz producenta i marki
oferowanej przyczepy.
4.Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi
na terenie województwa zachodniopomorskiego.
5.Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia dostarczyć pojazdy do Wydziału Transportu KWP
w Szczecinie przy 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 7 do siwz.
7.Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji technicznej,
która stanowi załącznik 8.1, 8.2 do siwz.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34113000  
Dodatkowe przedmioty 34115200  
 34223310  
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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-2380-164/14

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:   2014-153556   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 225-397380  z dnia:  21/11/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
19/11/2014  (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) Wymagane wadia i
gwarancje:

Zamiast:

1. Wykonawca zobowiązany
jest do wniesienia wadium w
wysokości odpowiednio do części,
ze wskazaniemczęści, której wadium
dotyczy:
— część I: 9 000 PLN brutto,
— część II: 9 000 PLN brutto.
2. Wadium należy złożyć przed
upływem terminu składania ofert,
tj. do 30.12.2014 do godziny 11:30.
Decydujedata wpływu środków 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
nr 331010 1599 0025 0913 9120
0000, decyduje data wpływu
środków do zamawiającego.
5. W przypadku, gdy wykonawca
wnosi wadium w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji

Powinno być:

1. Wykonawca zobowiązany
jest do wniesienia wadium w
wysokości odpowiednio do części,
ze wskazaniemczęści, której wadium
dotyczy:
— część I: 9 000 PLN brutto,
— część II: 9 000 PLN brutto.
2. Wadium należy złożyć przed
upływem terminu składania ofert, tj.
do 12.01.2015r. do godziny 11:30.
Decyduje data wpływu środków 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
nr 331010 1599 0025 0913 9120
0000, decyduje data wpływu
środków do zamawiającego.
5. W przypadku, gdy wykonawca
wnosi wadium w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji
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ubezpieczeniowej ztreści tych
gwarancji musi w szczególności
jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta
(banku, zakładu ubezpieczeń)
do zapłaty całej kwoty wadium
nieodwołalnie ibezwarunkowo 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
mowaw 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 winnobyć ono złożone
w kasie zamawiającego, pokój
232 ul. Małopolska 47, Szczecin.
Kasa Zamawiającego czynnajest
codziennie w godzinach od 11:00–
14:00.

ubezpieczeniowej z treści tych
gwarancji musi w szczególności
jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta
(banku, zakładu ubezpieczeń)
do zapłaty całej kwoty wadium
nieodwołalnie i bezwarunkowo na
pierwsze żądanie zamawiającego
(beneficjenta gwarancji) zawierające
oświadczenie, że 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) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
30/12/2014   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/01/2015   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
30/12/2014   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/01/2015   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

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:
18/12/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-168341
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