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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135654-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Samochody osobowe
2015/S 077-135654

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Osoba do kontaktów:
Agnieszka Gwóźdź-Kuzior, Katowice 40-038, POLSKA. Tel.:  +48 322002050.
Faks:  +48 322002060. E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 8.4.2015, 2015/S 68-121752)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:34110000
Samochody osobowe
Zamiast:

II.2.2) Informacje o opcjach:
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości zakupywanych pojazdów
maksymalnie o 250 sztuk w ramach prawa opcji. Ceny pojazdów zakupywanych w ramach opcji będą identyczne jak
ceny określone dla pojazdu w § 2 ust. 1 umowy. Samochody zakupione w ramach opcji będą tożsame z samochodami
zaoferowanymi w ramach zamówienia podstawowego, a ich ceny będą identyczne jak ceny określone § 2 ust. 1 umowy.
Ilość pojazdów przewidzianych do zakupu w ramach prawa opcji wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego i pozyskania
dodatkowych środków finansowych.
Pojazdy zakupywane w przypadku wykorzystania prawa opcji będą możliwe do zakupu po zrealizowaniu zamówienia
podstawowego, a dostawa winna nastąpić nie później niż do 18.12.2015.
Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:
w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia).
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Łączna wartość zamówienia za całość zakresu podstawowego (500 sztuk) wynosi brutto: …………..PLN, słownie:
…………złotych …/100 ), w tym podatek VAT …..%, zgodnie z formularzem ofertowym –załącznik nr 1 do SIWZ, a
stanowiącym załącznik nr ................ do umowy. Cena jednostkowa pojazdu wynosi ........................... PLN brutto.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości zakupywanych pojazdów maksymalnie o 250 sztuk w ramach
prawa opcji. Ceny pojazdów zakupywanych w ramach opcji będą identyczne jak ceny określone dla pojazdu w § 2 ust. 1
umowy. Łączna maksymalna wartość pojazdów możliwych do zakupu w ramach opcji wynosi ......................... PLN brutto.
Całkowita maksymalna wartość zamówienia wynikająca z ust. 1 i ust. 2 wynosi …............................. PLN brutto.
3. Samochody zakupione w ramach opcji będą tożsame z samochodami zaoferowanymi w ramach zamówienia
podstawowego, a ich ceny będą identyczne jak ceny określone § 2 ust.1 umowy.
4. Ilość pojazdów przewidzianych do zakupu w ramach prawa opcji wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego i
pozyskania dodatkowych środków finansowych.
5. Zamawiający zapłaci należność za dostarczone samochody po dokonaniu odbioru dostawy wg załącznika nr3 do
niniejszej umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
6. Wykonawca wystawi faktury VAT zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w Ustawie z 29.9.1994, o rachunkowości
(Dz.U. z 2006 r., nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540) i ustawie z 11.3.2004, o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004
r., nr 54, poz. 535, z późn. zm.), w 2 egzemplarzach, wskazując jako płatnika:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135654-2015:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121752-2015:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S77
21/04/2015
135654-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

2/3

21/04/2015 S77
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/3

Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19, NIP 6340137913.
7. Do czasu odbioru samochodów przez Zamawiającego, stanowią one własność Wykonawcy, który ponosi w tym czasie
ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą samochodów.
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
9. Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21
dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank
rachunku Zamawiającego.
10. Faktury za dostarczone pojazdy Wykonawca wystawi na każdy pojazd oddzielnie i przekaże je Zamawiającemu wraz
z pojazdem, którego dotyczy dana faktura.
Powinno być:

II.2.2) Informacje o opcjach:
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości zakupywanych pojazdów
maksymalnie o 250 sztuk w ramach prawa opcji. Ceny jednostkowe pojazdów zakupywanych w ramach opcji będą
identyczne jak ceny określone dla pojazdu w § 2 ust. 1 umowy.
Samochody zakupione w ramach opcji będą tożsame z samochodami zaoferowanymi w ramach zamówienia
podstawowego, a ich ceny jednostkowe będą identyczne jak ceny określone § 2 ust.1 umowy.
Ilość pojazdów przewidzianych do zakupu w ramach prawa opcji wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego i pozyskania
dodatkowych środków finansowych i może być mniejsza niż zakładane 250 sztuk.
Pojazdy zakupywane w przypadku wykorzystania prawa opcji winny zostać dostarczone w terminie do dnia 18.12.2015
r., a harmonogram dostaw ze wskazaniem miejsc dostaw zostanie ustalony z Wykonawcą na etapie podjęcia decyzji o
skorzystaniu z prawa opcji.
Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:
w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia).
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1.Łączna wartość zamówienia za całość zakresu podstawowego (500 sztuk) wynosi brutto: ...PLN, słownie: ...złotych
…/100 ), w tym podatek VAT …%, zgodnie z formularzem ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ, a stanowiącym załącznik
nr ... do umowy. Cena jednostkowa pojazdu wynosi ...PLN. brutto.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości zakupywanych pojazdów maksymalnie o 250 sztuk w ramach
prawa opcji. Ceny jednostkowe pojazdów zakupywanych w ramach opcji będą identyczne jak ceny określone dla pojazdu
w § 2 ust. 1 umowy. Łączna maksymalna wartość pojazdów możliwych do zakupu w ramach opcji wynosi ... złotych
brutto.
Całkowita maksymalna wartość zamówienia wynikająca z ust. 1 i ust. 2 wynosi … PLN brutto.
3. Samochody zakupione w ramach opcji będą tożsame z samochodami zaoferowanymi w ramach zamówienia
podstawowego, a ich ceny jednostkowe będą identyczne jak ceny określone § 2 ust.1 umowy.
4. Ilość pojazdów przewidzianych do zakupu w ramach prawa opcji wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego i
pozyskania dodatkowych środków finansowych i może być mniejsza niż zakładane 250 sztuk.
5. Zamawiający zapłaci należność za dostarczone samochody po dokonaniu odbioru dostawy wg harmonogramu
ustalonego z Wykonawcą na etapie zawarcia umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
6. Wykonawca wystawi faktury VAT zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w Ustawie z dn. 29.09.1994 r., o
rachunkowości (Dz. U. z 2006 r., Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540) i ustawie z dnia 11.03.2004 r., o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535, z późn. zm.), w dwóch egzemplarzach, wskazując jako płatnika:
Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach
40-038 Katowice
ul. Lompy 19
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NIP 6340137913
7. Do czasu odbioru samochodów przez Zamawiającego, stanowią one własność Wykonawcy, który ponosi w tym czasie
ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą samochodów.
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
9. Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30
dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank
rachunku Zamawiającego.
10. Faktury za dostarczone pojazdy Wykonawca wystawi na każdy pojazd oddzielnie i przekaże je Zamawiającemu wraz
z pojazdem, którego dotyczy dana faktura.


