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Polska-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji
pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

2016/S 038-061967

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, 30.1.2016, 2016/S 021-033615)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:50110000
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
Zamiast:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
11.3.2016 (12:00)
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Wykonawca po realizacji naprawy dostarcza Zamawiającemu:
fakturę za wykonana usługę w terminie do 5 dni roboczych od momentu przekazania (dostarczenia) Zamawiającemu
pojazdu po naprawie,
ostateczną/e kalkulację/e naprawy sporządzoną w programie Audatex.
na żądanie kopie faktur źródłowych na zakup części i materiałów zastosowanych w procesie naprawy pojazdu (lub inne
dokumenty zgodnie z § 3 ust. 16 umowy)
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonaną usługę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po
dokonaniu odbioru naprawianego pojazdu. W przypadku wykonywania części lub całości naprawy przez podwykonawcę,
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z fakturą oświadczenia podwykonawcy o dokonaniu rozliczeń
finansowych pomiędzy nim a Wykonawcą.
3. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do
banku.
4. W przypadku napraw opłacanych przez Zamawiającego przed zapłatą faktury wyliczone przez Wykonawcę czasy
trwania czynności, stosowane ceny części zamiennych i materiałów użytych w procesie naprawy będą weryfikowane
przez Zamawiającego zgodnie z zaakceptowaną kalkulacją naprawy, formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr
3 do niniejszej umowy. W przypadku niezgodności co do czasów trwania czynności, ceny 1 RBH lub cen zastosowanych
części i materiałów – maksymalną kwotą jaką Zamawiający zapłaci za naprawę pojazdu jest kwota wynikająca z
oszacowania naprawy w systemie Audatex z uwzględnieniem ceny roboczogodziny i upustu oferowanych przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
11.3.2016 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
11.3.2016 (12:30)
Powinno być:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
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17.3.2016 (12:00)
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Wykonawca po realizacji naprawy dostarcza Zamawiającemu:
fakturę za wykonana usługę w terminie do 5 dni roboczych od momentu przekazania (dostarczenia) Zamawiającemu
pojazdu po naprawie,
ostateczną/e kalkulację/e naprawy sporządzoną w programie Audatex.
na żądanie kopie faktur źródłowych na zakup części i materiałów zastosowanych w procesie naprawy pojazdu (lub inne
dokumenty zgodnie z § 3 ust. 16 umowy)
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonaną usługę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po
dokonaniu odbioru naprawianego pojazdu. W przypadku wykonywania części lub całości naprawy przez podwykonawcę,
Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego do przedstawienia wraz z fakturą oświadczenia
podwykonawcy o dokonaniu rozliczeń finansowych pomiędzy nim a Wykonawcą.
3. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do
banku.
4. W przypadku napraw opłacanych przez Zamawiającego przed zapłatą faktury wyliczone przez Wykonawcę czasy
trwania czynności, stosowane ceny części zamiennych i materiałów użytych w procesie naprawy będą weryfikowane
przez Zamawiającego zgodnie z zaakceptowaną kalkulacją naprawy, formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr
3 do niniejszej umowy. W przypadku niezgodności co do czasów trwania czynności, ceny 1 RBH lub cen zastosowanych
części i materiałów – maksymalną kwotą jaką Zamawiający zapłaci za naprawę pojazdu jest kwota wynikająca z
oszacowania naprawy w systemie Audatex z uwzględnieniem ceny roboczogodziny i upustu oferowanych przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym.
5. Wykonawca wykonując kalkulację naprawy w uzasadnionych przypadkach może zastosować maksymalnie 2 %
normalia. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji zgodności naliczenia normaliów i ich wysokości.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
17.3.2016 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
17.3.2016 (12:30)


