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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 samochodów osobowych oznakowanych typu furgon w wersji „Patrolowej” dla jednostek Policji

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

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 samochodów osobowych oznakowanych typu furgon w wersji
„Patrolowej” dla jednostek Policji.
2. Zamawiający przewiduje w ramach prawa opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych możliwość zwiększenia ilości zakupywanych pojazdów o maksymalnie 2 szt. O decyzji
Zamawiającego dotyczącej uruchomienia zakupu w ramach prawa opcji Wykonawca zostanie poinformowany w
formie pisemnego zlecenia.
3. W ramach zakupu podstawowego Zamawiający zakupi 3 pojazdy osobowe oznakowane typu furgon,
wyposażone w radiotelefon wskazany w załączniku nr 8A do siwz i 3 pojazdy wyposażone w radiotelefon
wskazany w załączniku nr 8B do siwz.
4. Samochody dostarczone w ramach umowy będą fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2015 i wolne od
wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz gatunku I-go, do których nie mają prawa osoby
trzecie oraz nie będące przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
5. Zamawiający żąda wskazania marki, modelu i wersji oferowanych samochodów przy czym wszystkie pojazdy
dostarczone w ramach dostawy będą tej samej marki, modelu i wersji wyposażeniowej.
6. Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 8 do siwz -
opis przedmiotu zamówienia - specyfikacji technicznej dla pojazdów typu furgon w policyjnej oznakowanej
wersji „Patrolowej”, która stanowi załącznik nr 8 do siwz. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził
spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdów określonych w pkt 1.4 (opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacji technicznej dla pojazdów typu furgon w policyjnej oznakowanej wersji „Patrolowej”) załącznik nr 8
do siwz.
7. Zgodnie z art. 30 ustawy PZP, w miejscach gdzie przedmiot zamówienia jest opisywany za pomocą nazw
handlowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne. Wykazanie równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy.
Za produkty równoważne Zamawiający będzie uważał radiotelefony posiadające parametry nie gorsze niż
wskazane przez Zamawiającego oraz kompatybilne z urządzeniami Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia dostarczyć pojazdy własnym transportem i na własny
koszt do Wydziału Transportu KWP w Szczecinie i/lub Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu w dni robocze
w godz. 8.00 – 15.00 - miejsce dostaw zostanie wskazane Wykonawcy pisemnie przed terminem dostawy.
9. Zamawiający wymaga by wykonawca dysponował co najmniej jedną autoryzowaną stacją obsługi pojazdów
dla danej marki, na którą składa ofertę na terenie województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecin oraz
województwa dolnośląskiego i miasta Wrocław.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga
od Wykonawcy oświadczenia złożonego formularzu ofertowym czy powierza podwykonawcy/com wykonanie
zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga
wskazania zakresu jaki będzie realizował przy jego/ich udziale.
11. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia
określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do siwz.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34114200  
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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-2380-73/15

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:   2015-069356   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 102-185326  z dnia:  29/05/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
26/05/2015  (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:
II.3) Czas trwania zamówienia lub
termin realizacji

Zamiast:
w dniach: 90 (od udzielenia
zamówienia)

Powinno być:
w dniach: 130 (od udzielenia
zamówienia)

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:
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