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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228796-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
2015/S 125-228796

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, Osoba do kontaktów: Krystyna Obecna,
Szczecin 70-515, POLSKA. Tel.:  +48 918211485. Faks:  +48 918211477. E-mail: zzp@szczecin.policja.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.5.2015, 2015/S 96-173639)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:34300000
Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
Zamiast:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości
Część I 9 190 PLN brutto.
Część II 9 520 PLN brutto.
Część III 11 300 PLN brutto.
1. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 25.6.2015 do godziny 11:30. Decyduje data
wpływu środków do Zamawiającego.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 33 1010 1599
0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 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, zaistniały okoliczności, o
których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych okoliczności.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp.
6. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46
ust. 3 uPzp.
7. 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.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
25.6.2015 (11:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
25.6.2015 (12:00)
Powinno być:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
— część I 9 190 PLN brutto,
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— część II 9 520 PLN brutto,
— część III 11 300 PLN brutto.
1. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do 2.7.2015 do godziny 11:30. Decyduje data wpływu
środków do Zamawiającego.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 331010 1599
0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej ztreści 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,zaistniały okoliczności, o których
mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych okoliczności.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp.
6. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46
ust. 3 uPzp.
7. 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.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2.7.2015 (11:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
2.7.2015 (12:00)


