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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105353-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Opony do pojazdów silnikowych
2018/S 048-105353
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 043-093605)
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 i dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów służbowych eksploatowanych w śląskim garnizonie
Policji
Numer referencyjny: ZP-2380-26-16/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
34351100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia Zakup i dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów służbowych. Szczegółowy
zakres asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz szacunkowe ilości oraz rozmiary zawiera:
1 załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia (klasa prędkości,
rozmiar, szacunkowe ilości), .2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
na dostarczony przedmiot zamówienia udzielił minimum 24-miesięcznej gwarancji od dnia dostawy. Udzielona
gwarancja przez Wykonawcę nie może być mniejsza niż gwarancja określona przez producenta oferowanych
opon. Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez
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Zamawiającego. Dostawy będą dostarczane do siedziby Zamawiającego wskazanej w złożonym zamówieniu
tj: Stacja Obsługi w Katowicach, ul. Kilińskiego 25, 40-061, Stacja Obsługi w Częstochowie, ul. Popiełuszki 5,
42-200, Stacja Obsługi w Bielsko-Białej, (dokładna ulica zostanie podana w umowie)
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/03/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 043-093605

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat aukcji elektronicznej
Zamiast:
Powinno być:
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
1. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej na Zakup i dostawę opon letnich i zimowych,
jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji
elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu
ofertowym.
2. Aukcja zostanie przeprowadzona w module aukcyjnym Platformy Zakupowej KWP w Katowicach
dostarczonej przez firmę eB2B na stronie https://slaska-policja.eb2b.com.pl. Całość informacji w zakresie
przeprowadzenia aukcji elektronicznej znajduje się w Rozdziale XXIII SIWZ.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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