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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47
Szczecin
70-515
Polska
Osoba do kontaktów: Zespół ds. Zamówień Publicznych KWP w Szczecinie
Tel.:  +48 918211490
E-mail: zzp@szczecin.policja.gov.pl 
Faks:  +48 918211477
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szczecin.kwp.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w służbowym sprzęcie
transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w podziale na części
Numer referencyjny: ZZ-2380-65/17

II.1.2) Główny kod CPV
50110000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w
służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w podziale
na części. Przedmiot zamówienia podzielono na 13 części.
2. Zakres usługi obejmuje:
a) naprawa bieżąca (NB) - to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym
mających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany zużytych lub
uszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły.
b) obsługa techniczna (OT-2) - to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po osiągnięciu
przez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu międzyobsługowego
(czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu transportowego, ściśle
określa producent sprzętu.
3. Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-067566
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 099-196127
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/05/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1-13
Zamiast:
Informacje dodatkowe
Powinno być:
Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa
ofertę:
- część 1 – 14 000 zł
- część 2 – 3 500 zł
- część 3 – 1 000 zł
- część 4 – 400 zł
- część 5 – 400 zł
- część 6 – 150 zł
- część 7 – 150 zł
- część 8 – 250 zł
- część 9 – 200 zł
- część 10 – 300 zł
- część 11 – 200 zł
- część 12 – 150 zł
- część 13 – 1 200 zł
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert. 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
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, 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.

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:196127-2017:TEXT:PL:HTML
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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.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/06/2017
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 10/07/2017
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 27/08/2017
Powinno być:
Data: 07/09/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/06/2017
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 10/07/2017
Czas lokalny: 13:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


