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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Komenda Wojewódzka Policji w
Poznaniu

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Kochanowskiego 2a

Miejscowość:  Poznań Kod pocztowy:  68-844 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 618412749

Osoba do kontaktów:  Wiesław Gordienko

E-mail:  wieslaw.gordienko@wielkopolska.policja.gov.pl Faks:  +48 618412744

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.wielkopolska.policja.gov.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług w zakresie holowania pojazdów i pracy ciężkiego sprzętu, parkowania pojazdów,
składowania części i innych przedmiotów na rzecz jednostek Policji województwa wielkopolskiego

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi holowania pojazdów/innych przedmiotów oraz pracę ciężkiego sprzętu,
a także parkowanie pojazdów, składowanie części oraz innych przedmiotów dla celów procesowych oraz innych
na rzecz jednostek Policji woj. wielkopolskiego. Zamawiający zastrzega również możliwość zlecenia usług na
rzecz komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Zarządów i Biur Komendy
Głównej Policji w Warszawie oraz Komend Powiatowych Policji działających na terenie woj. wielkopolskiego.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 31 zadań, a każde zadanie obejmuje świadczenie ww. usług ze
względu na podział terenowy działania Komend Powiatowych/Miejskich Policji województwa wielkopolskiego.
Zakres terytorialny dla danej części postępowania oraz szczeółowy opis przedmiotu zamówienia określony
został w rozdziale II SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 50118110  
Dodatkowe przedmioty 63712400  
 45510000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZZP-2380-1/2016

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_KWPWieslaw
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-004823   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 010-013615  z dnia:  15/01/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
13/01/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1)

Zamiast:
2) licencję na wykonywanie
krajowego transportu drogowego,
wydaną na podstawie ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz.
1414 ze zm.) – aktualną na dzień
złożenia oferty (w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
publicznego i świadczenia usługi
holowania przez każdego z nich w
pełnym zakresie, każdy Wykonawca
składa przedmiotowy dokument
oddzielnie; w przypadku świadczenia
usługi holowania przez jednego z
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia,
przedmiotowy dokument składa
ten Wykonawca, który faktycznie
będzie świadczył usługę holowania
pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej przekraczającej 3,5 t.

Powinno być:
2) „licencję na wykonywanie
krajowego transportu drogowego
albo zezwolenie na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego,
wydanymi na podstawie ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz.
1414 ze zm.) – aktualnymi na
dzień złożenia oferty (w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
publicznego i świadczenia usługi
holowania przez każdego z nich w
pełnym zakresie, każdy Wykonawca
składa przedmiotowy dokument
oddzielnie; w przypadku świadczenia
usługi holowania przez jednego z
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia,
przedmiotowy dokument składa
ten Wykonawca, który faktycznie
będzie świadczył usługę holowania
pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej przekraczającej 3,5 t

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

5 / 5

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3)

Zamiast:
03/03/2016   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
07/03/2016   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
03/03/2016   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
07/03/2016   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
03/03/2016   Godzina: 11:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
07/03/2016   Godzina: 11:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/02/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-019088


	PL: Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
	Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
	I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
	I.2) Rodzaj zamawiającego

	Sekcja II: Przedmiot zamówienia
	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
	II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu
	II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Sekcja IV: Procedura
	IV.1) Rodzaj procedury
	IV.2) Informacje administracyjne
	IV.2.1) Numer referencyjny
	IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną
	IV.2.2) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja
	IV.2.2) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia


	Sekcja VI: Informacje uzupełniające
	VI.1) Ogłoszenie dotyczy
	VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia
	VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania 
	VI.3.1)
	VI.3.2)
	VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
	VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

	VI.4) Inne dodatkowe informacje
	VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia



