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Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że  na podstawie art. 11c, art. 12a oraz art. 38 ust. 4
ustawy Prawo zamówień  publicznych  modyfikuje  zapisy dokumentacji  przetargowej  postępowania  prowadzonego
w trybie  przetargu  nieograniczonego  na:  „Zakup  pojazdów  osobowych  oznakowanych  z  napędem
hybrydowym” w zakresie:

Dotychczasowe zapisy Zapisy po modyfikacji

Rozdział II pkt 3 SIWZ

3.  W  związku  z  wymogiem
przeprowadzenia  dwóch jednodniowych
szkoleń  dla  pracowników
Zamawiającego,  w  tym  jednego  „w
przeciągu  miesiąca  od  zrealizowanej
dostawy  pojazdów”  termin
obowiązywania umowy to 08.07.2018 r.

3.  W  związku  z  wymogiem
przeprowadzenia  dwóch  jednodniowych
szkoleń  dla  pracowników
Zamawiającego,  w  tym  jednego  „w
przeciągu  miesiąca  od  zrealizowanej
dostawy  pojazdów”  termin
obowiązywania umowy to 09.07.2018 r.

Rozdział IV B ppkt. 7.1 SIWZ –

oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu
z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
o  których  mowa  w ustawie  z dnia
12.01.1991  r.  o  podatkach  i  opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór 
umowy
§ 3 ust. 2

W  związku  z  wymogiem
przeprowadzenia  dwóch jednodniowych
szkoleń  dla  pracowników
Zamawiającego, o których mowa w  § 1
ust. 8 termin obowiązywania umowy to
08.07.2018 r.

W  związku  z  wymogiem
przeprowadzenia  dwóch  jednodniowych
szkoleń  dla  pracowników
Zamawiającego, o których mowa w  § 1
ust. 8 termin obowiązywania umowy to
09.07.2018 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór 
umowy
§ 5 ust. 2 lit. b)

b)  w  razie  opóźnienia  w  wykonaniu
umowy  w  realizacji  zakresu
podstawowego  zamówienia  z
naruszeniem  terminów  wynikających  z
harmonogramu  dostaw  5%  za  każdy
dzień następny – w sumie nie więcej niż
20%  wartości  brutto  zamówienia
podstawowego  określonego  dla  danej
dostawy zamówienia podstawowego. Po
osiągnięciu  20%  wartości  brutto
zamówienia  podstawowego  dla  danej
dostawy  wskazanej  harmonogramem
dostaw  Zamawiającemu  przysługiwać
będzie  prawo  wypowiedzenia  umowy i
naliczenia kar umownych zgodnie z § 5
ust. 2 pkt. a) umowy.

b)  w  razie  opóźnienia  w  wykonaniu
umowy  w  realizacji  zakresu
podstawowego  zamówienia  z
naruszeniem  terminów  wynikających  z
harmonogramu  dostaw  5%  wartości
niezrealizowanej  dostawy  za  każdy
następny  dzień  roboczy –  w sumie  nie
więcej  niż  20%  wartości  brutto
zamówienia  podstawowego  określonego
dla  danej  dostawy  zamówienia
podstawowego.  Po  osiągnięciu  20%
wartości  brutto  zamówienia
podstawowego  dla  danej  dostawy
wskazanej  harmonogramem  dostaw
Zamawiającemu  przysługiwać  będzie
prawo  wypowiedzenia  umowy  i
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naliczenia kar umownych zgodnie z § 5
ust. 2 pkt. a) umowy.

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór 
umowy
§ 5 ust. 2 lit. c)

c)  w  przypadku  realizacji  dostaw
wynikających  z  prawa  opcji  w
wysokości 10 000,00 zł za każdy pojazd
kupowany  w ramach prawa  opcji  za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od
terminu  określonego  w  tym
harmonogramie.  Po  upływie  5  dni
roboczych  Zamawiającemu  przysługuje
prawo  wypowiedzenia  umowy  z
naliczeniem kar umownych zgodnie z §
5 ust. 2 pkt. a) umowy.

c)  w  przypadku  realizacji  dostaw
wynikających z prawa opcji w wysokości
10 000,00 zł za każdy pojazd kupowany
w ramach prawa  opcji  za  każdy
rozpoczęty  dzień  roboczy  zwłoki licząc
od  terminu  określonego  w  tym
harmonogramie.  Po  upływie  5  dni
roboczych  Zamawiającemu  przysługuje
prawo  wypowiedzenia  umowy  z
naliczeniem kar umownych zgodnie z § 5
ust. 2 pkt. a) umowy.

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór 
umowy
§ 5 ust. 7

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo
wypowiedzenia  umowy  w  zakresie
niezrealizowanej  części  zamówienia
podstawowego  w  przypadku
przekroczenia  maksymalnego  terminu
wskazanego na jego realizację w § 3 ust.
1  z naliczeniem  kar  umownych
wskazanych w § 5 ust. 2 pkt. b) umowy

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo
wypowiedzenia  umowy  w  zakresie
niezrealizowanej  części  zamówienia
podstawowego  w  przypadku
przekroczenia  maksymalnego  terminu
wskazanego na jego realizację w § 3 ust.
1  z naliczeniem  kar  umownych
wskazanych w § 5 ust. 2 pkt. a) umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – 
specyfikacja techniczna
„Wymagania techniczne dla kół 
jezdnych”

1. Koła jezdne na poszczególnych osiach
z ogumieniem bezdętkowym.
2. Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z 
fabrycznej oferty producenta pojazdów. 
W przypadku zaoferowania pojazdu 
wyposażonego w pełnowymiarowe koło 
zapasowe, bieżnik w ogumieniu letnim 
nie może być kierunkowy. Pojazd musi 
być wyposażony w pełnowymiarowe 
koło zapasowe identyczne  z kołami 
(obręcz + opona) opisanymi w pkt 
1.4.6.2.
3. Zastosowane zespoły opona/koło na 
poszczególnych osiach pojazdu opisane 
w pkt 1.4.6.2 muszą być zgodne 
z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności
WE.
4. Opony nie mogą być starsze niż 78 
tygodni licząc od końcowego terminu 
realizacji umowy.
5. Opony muszą być fabrycznie nowe i
homologowane.  Zamawiający  nie
dopuszcza opon bieżnikowanych.

1. Koła jezdne na poszczególnych osiach
z ogumieniem bezdętkowym. 
2. Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z 
fabrycznej oferty producenta pojazdów. 
W przypadku zaoferowania pojazdu 
wyposażonego w pełnowymiarowe koło 
zapasowe, bieżnik w ogumieniu letnim 
nie może być kierunkowy. Pojazd musi 
być wyposażony w pełnowymiarowe 
koło zapasowe identyczne z kołami 
(obręcz + opona).
3. Komplet 4 opon śniegowych 
(zimowych) z oferty producenta/ 
importera/ dealera pojazdów. 
Zamawiający nie dopuszcza opon 
całorocznych (wielosezonowych). Opony
zimowe muszą posiadać przyczepność co
najmniej klasy C zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 
1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w 
sprawie etykietowania opon pod katem 
efektywności paliwowej i innych 
zasadniczych parametrów (z późn. zm.) 
4. Zastosowane zespoły opona/koło na 
poszczególnych osiach pojazdu opisane 
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powyżej muszą być zgodne z danymi z 
pkt 35 świadectwa zgodności WE. 
5. Opony nie mogą być starsze niż 78 
tygodni licząc od końcowego terminu 
realizacji umowy.
6. Opony muszą być fabrycznie nowe i 
homologowane. Zamawiający nie 
dopuszcza opon bieżnikowanych

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia, który omyłkowo nie został opublikowany wraz z dokumentacją przetargową w dn. 02.01.2018 r.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zał nr 4 do SIWZ), zmodyfikowany wzór umowy (zał. nr 2 do
SIWZ) oraz zmodyfikowana specyfikacja techniczna (zał. nr 3 do SIWZ) stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Wyk. 1 egz. M.K.
zamieszczona na stronie internetowej KWP Katowice
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