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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454260-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Samochody osobowe
2016/S 248-454260

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 235-428152)

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

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice
40-038
Polska
Tel.:  +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl 
Faks:  +48 322002060
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slaska.policja.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup pojazdów osobowych oznakowanych z napędem hybrydowym.
Numer referencyjny: ZP–2380–513–78/2016

II.1.2) Główny kod CPV
34110000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup 30 pojazdów osobowych oznakowanych z napędem
hybrydowym.
2. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:
2.1 załączniku nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna
2.2 załączniku nr 2 do SIWZ – Projekt umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 235-428152

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup 30 pojazdów osobowych oznakowanych z napędem
hybrydowym.(...) 4. Zamawiający wymaga,aby pojazd był objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów,
a gwarancja wynosiła: a) min. 24 m-ce –gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne
pojazdu, na którym wykonano zabudowę, b) min. 24 m-ce – gwarancja na powłokę lakierniczą c) min. 72 m-ce
– gwarancja na perforację elementów nadwozia licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego d) min.
24 m-cy – gwarancja na całość zabudowy, 4.1 Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przedkłada w dniu odbioru
końcowego. 4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji znajdują się w zał. nr 3 do SIWZ (...).
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup 30 pojazdów osobowych oznakowanych z napędem
hybrydowym. (...) 4. Zamawiający wymaga, aby pojazd był objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów, a
gwarancja wynosiła:
a) min. 24 miesiące – gwarancja na powłokę lakierniczą
b) min. 72 miesiące – gwarancja na perforację elementów nadwozia licząc od daty odbioru pojazdu przez
Zamawiającego
c) min. 24 miesięcy – gwarancja na całość zabudowy, 4.1 Zamawiający wymaga, aby pojazd był objęty
gwarancją przebiegu na min. 60 000 kilometrów lub min. 24 miesiące w zakresie gwarancji na podzespoły
mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę. Celem spełnienia wymogu
Wykonawca musi złożyć ofertę spełniającą co najmniej oba minima tj. minimalny okres gwarancji wyrażony w
miesiącach i minimalny limit przebiegu wyrażony w tys. kilometrów. Dopuszcza się złożenie oferty tyko z jednym
wyznacznikiem gwarancji np. 60 000 kilometrów przebiegu lub 24 miesiące. (...).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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