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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

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
dostawy części zamiennych do sprzętu transportowego KWP 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)
części zamiennych do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie. Wielkość i zakres zamówienia tj. wykaz
części oraz ich ilość zawierają formularze kalkulacji cenowej odpowiednio dla każdej części zamówienia
stanowiące załączniki nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 i 6.7 do siwz.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem części tj.:
- część I – części do aut osobowych marki Kia;
- część II – części do aut osobowych i furgonów marki Fiat;
- część III – części do aut osobowych, furgonów i osobowo-terenowych marki Ford;
- część IV – części do aut osobowych i furgonów marki Opel;
- część V – części do aut osobowych i furgonów marki Skoda i Volkswagen;
- część VI – części do aut osobowych, furgonów i osobowo-terenowych;
- część VII – materiały dodatkowe.
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 zobowiązuje się do dostarczenia asortymentu wyszczególnionego w zamówieniu wraz z
oryginałem faktury VAT w ciągu 2 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego od złożenia przez
Zamawiającego zamówienia, w rozumieniu art. 111 § 2 kc.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dostarczyć wraz z
pierwszą dostawą tabelę w układzie jak w załącznikach nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 i 6.7 do siwz rozszerzonej
o dodatkowe kolumny, zawierające markę i numery katalogowe asortymentu zaproponowanego 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 do siwz dla każdej części zamówienia.
5. Kod dotyczący przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
34.30.00.00-0.
6. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie oprócz ceny także okresu gwarancji na cały
asortyment (w miesiącach), które winien podać w załącznikach od nr 6.1 do nr 6.7 do siwz odpowiednio dla
części, na którą Wykonawca składa ofertę.
7. 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.
8.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
34300000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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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-2380-28/16
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: 2016-030549 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 051-084535 z dnia: 12/03/2016 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
09/03/2016 (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
Zamiast:
zmieniany tekst:
Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.1)
1. Wykonawca zobowiązany
jest do wniesienia wadium w
wysokości odpowiednio dla części
zamówienia, na którą składa ofertę,
ze wskazaniem części, której
wadium dotyczy:
— na część nr I – 10 000 PLN,
— na część nr II – 13 000 PLN,
— na część nr III – 4 500 PLN,
— na część nr IV – 1 500 PLN,
— na część nr V – 3 000 PLN,
— na część nr VI – 3 500 PLN,
— na część nr VII – 1 600 PLN.
2. Wadium należy złożyć przed
upływem terminu składania ofert,
tj. do 19.4.2016 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.

Powinno być:
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany
jest do wniesienia wadium w
wysokości odpowiednio dla części
zamówienia, na którą składa ofertę,
ze wskazaniem części, której
wadium dotyczy:
— na część nr I – 10 000 PLN,
— na część nr II – 13 000 PLN,
— na część nr III – 4 500 PLN,
— na część nr IV – 1 500 PLN,
— na część nr V – 3 000 PLN,
— na część nr VI – 3 500 PLN,
— na część nr VII – 1 600 PLN.
2. Wadium należy złożyć przed
upływem terminu składania ofert,
tj. do 09.05.2016 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.
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4. Wadium wnoszone w pieniądzu 4. Wadium wnoszone w pieniądzu
wykonawca wpłaca przelewem na wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy zamawiającego rachunek bankowy zamawiającego
nr 33 1010 1599 0025 0913 9120
nr 33 1010 1599 0025 0913 9120
0000, decyduje data wpływu
0000, decyduje data wpływu
środków do zamawiającego.
środków do zamawiającego.
5. W przypadku, gdy wykonawca
5. W przypadku, gdy wykonawca
wnosi wadium w formie gwarancji
wnosi wadium w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji
bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej
ubezpieczeniowej
z treści tych gwarancji musi w
z treści tych gwarancji musi w
szczególności jednoznacznie
szczególności jednoznacznie
wynikać:
wynikać:
— zobowiązanie gwaranta (banku, — zobowiązanie gwaranta (banku,
zakładu ubezpieczeń) do zapłaty
zakładu ubezpieczeń) do zapłaty
całej kwoty wadium nieodwołalnie
całej kwoty wadium nieodwołalnie
i bezwarunkowo na pierwsze
i bezwarunkowo na pierwsze
żądanie zamawiającego
żądanie zamawiającego
(beneficjenta gwarancji) zawierające (beneficjenta gwarancji) zawierające
oświadczenie,zaistniały okoliczności, oświadczenie,zaistniały okoliczności,
o których mowa w art. 46 ust. 4a i
o których mowa w art. 46 ust. 4a i
ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych
okoliczności.
okoliczności.
6. Zamawiający dokona zwrotu
6. Zamawiający dokona zwrotu
wadium w trybie art 46 z
wadium w trybie art 46 z
zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp. zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp.
7. Zamawiający zażąda ponownego 7. Zamawiający zażąda ponownego
wniesienia wadium w przypadku
wniesienia wadium w przypadku
zaistnienia okoliczności, o których
zaistnienia okoliczności, o których
mowa
mowa
w art. 46 ust. 3 uPzp.
w art. 46 ust. 3 uPzp.
8. W przypadku wnoszenia
8. W przypadku wnoszenia
wadium w jednej lub kilku formach wadium w jednej lub kilku formach
określonych w art. 45 ust. 6 pkt
określonych w art. 45 ust. 6 pkt
2-5 uPzp winno być ono złożone w 2-5 uPzp winno być ono złożone w
kasie zamawiającego, pokój 232 ul. kasie zamawiającego, pokój 232 ul.
Małopolska 47, Szczecin.
Małopolska 47, Szczecin.
Kasa Zamawiającego czynna jest
Kasa Zamawiającego czynna jest
codziennie w godzinach od 11:00 – codziennie w godzinach od 11:00 –
14:00.
14:00.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
19/04/2016 Godzina: 11:30
IV.3.4)
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
09/05/2016 Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

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

Powinno być:
09/05/2016 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Zamiast:
19/04/2016 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:
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VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Powyższe zmiany terminów dotyczą również rozdziału VIII pkt. 2, X pkt. 17 ppkt. 1), XI pkt 1 i 3 dokumentu
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/04/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-050001
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