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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. Dąbrowskiego 17a

Miejscowość:  Poznań Kod pocztowy:  60-844 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +49 618412788

Osoba do kontaktów:  Justyna Jaworska - Pietraszko

E-mail:  j.jaworska@wielkopolska.policja.gov.pl Faks:  +49 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:
Zakup wraz z dostawą samochodów służbowych w policyjnej wersji furgon patrolowy

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest zakup 100 sztuk pojazdów służbowych w policyjnej wersji furgon patrolowy

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34114200  
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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-2380-30/2016

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_jjp
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-049344   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 077-136061  z dnia:  20/04/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
15/04/2016  (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:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

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:
IV.2.2

Tekst do dodania:

1. Informacje o przewidywanym wyborze
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
Zamawiający przewiduje, w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty, przeprowadzenie aukcji
elektronicznej, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną
co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji
wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych
1) Adres strony internetowej na której dobędzie się
aukcja: https://aukcje.uzp.gov.pl. Do obsługi systemu
niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem
operacyjnym Windows lub Linux oraz dostępem
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do sieci Internet. Administrator gwarantuje w pełni
prawidłową współpracę z przeglądarkami:
- Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.
- Opera w wersji 9.0 lub wyższej
- Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej
Ze względu na brak kompatybilności przeglądarki
Internet Explorer ze standardami przyjętymi w systemie
aukcyjnym (powszechnie wykorzystywanymi w
Internecie) oraz pojawiające się problemy związane
z bezpieczeństwem, nie zaleca się korzystania z tej
aplikacji podczas użytkowania Portalu Aukcji.
2) Postąpienia w toku aukcji elektronicznej Wykonawca,
pod rygorem nieważności, składa opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Podpisem elektronicznym spełniającym wymogi ustawy
jest podpis wydawany przez kwalifikowany podmiot
certyfikujący – wpisany do rejestru prowadzonego przez
Narodowe Centrum Certyfikacji.
Z uwagi na fakt, że postąpienia, które wykonawcy są
zobligowani podpisać elektronicznie, są generowane w
postaci dokumentu PDF (Portable Document Format),
wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej
winni dysponować oprogramowaniem umożliwiającym
odczytywanie plików w ww. formacie. Oprogramowanie
takie wykonawcy mogą podbrać bezpłatnie ze strony
internetowej http://get.adobe.com/reader/.
Ponadto wykonawca chcący składać oferty w toku
aukcji elektronicznej musi dysponować urządzeniami
technicznymi oraz oprogramowaniem służącymi do
obsługi podpisu elektronicznego.
Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani
podpisywać oferty składane w toku aukcji (postąpienia)
za pomocą oprogramowania dostarczanego przez
wystawcę podpisu elektronicznego - struktura
generowanych przez platformę ofert nie pozwala na
podpisywanie ich bezpośrednio z poziomu programu
Adobe Reader. Oferty winny być podpisane w formacie
Xades - tylko dokumenty z takim podpisem będą
przyjęte przez platformę aukcyjną jako prawidłowe.
Dokumenty mogą być podpisane zarówno podpisem
wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Celem uniknięcia
problemów w toku aukcji wykonawcy winni wprowadzić
odpowiednie ustawienia do oprogramowania
obsługującego składanie przez nich podpisu
elektronicznego jeszcze przed rozpoczęciem aukcji
elektronicznej. W przypadku trudności z odpowiednim
skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego
składanie podpisu elektronicznego zalecany jest
kontakt z wystawcą podpisu (centrum certyfikacji).
UWAGA: oferty generowane przez system
aukcyjny nie umożliwiają wprowadzenia podpisu
elektronicznego przy użyciu funkcji programu
Adobe Reader (funkcja wykorzystywana m.in. w
podpisywaniu deklaracji podatkowych). Opatrzenie
oferty podpisem elektronicznym wymaga posłużenia
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się oprogramowaniem dostarczonym przez wystawcę
podpisu elektronicznego (centrum certyfikacji).
3) Rejestracja i identyfikacja wykonawców.
Konta dla wykonawców uczestniczących w aukcji
tworzy Zamawiający, wpisując wszystkie informacje
żądane przez system. Konto wykonawcy umożliwia
mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji. Zamawiający
nie zna haseł poszczególnych wykonawców.
LOGIN i HASŁO wykonawcy są generowane
automatycznie przez system, a następnie przesyłane
wraz z zaproszeniem do aukcji. Celem zwiększenia
bezpieczeństwa, system, przy pierwszym logowaniu się
wykonawcy na konto założone przez Zamawiającego,
wymusza dokonanie zmiany HASŁA na nowe.
Wykonawca na żądanie Zmawiającego poda wszelkie
dane niezbędne do utworzenia konta.
3. Informacje, które spośród kryteriów oceny ofert będą
stosowane w toku aukcji elektronicznej
1) Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej
jest „cena” Kryterium A.
Sposób obliczania punktacji w tym kryterium podczas
aukcji elektronicznej jest taki sam jak podczas
postępowania przetargowego i jest to wzór opisany w
Rozdziale XII SIWZ.
2) W przypadku wygrania aukcji elektronicznej -
wygrywający Wykonawca zobowiązany jest do
złożenia Zamawiającemu w ciągu 2 dni od dnia
powzięcia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
nowego formularza ofertowego wraz z nową ceną
jednostkową, która będzie równa cenie zaoferowanej
podczas aukcji elektronicznej. Końcowa cena oferty
w nowym formularzu powinna być skalkulowana z
uwzględnieniem ceny uzyskanej podczas aukcji.
Ponadto, nowa cena jednostkowa (po aukcji) nie może
być wyższa od ceny zaproponowanej w uprzednim
formularzu ofertowym.
4. Przekazanie zaproszeń do udziału w aukcji
elektronicznej.
Zamawiający przekaże drogą elektroniczną
zaproszenia do udziału w aukcji wszystkim
Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające
odrzuceniu. W zaproszeniu Zamawiający przekaże
informacje o których mowa w art. 91 b ust. 2 ustawy.
Niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia wykonawca
zobowiązany jest do zalogowania się na platformie,
a także do potwierdzenia poprawności danych
wprowadzonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie
przez Wykonawcę poprawności danych odbywa
się drogą elektroniczną poprzez funkcjonalność
platformy – za pomocą polecenia „wyślij wiadomość do
zamawiającego”.
Wszelkie informacje dotyczące systemu aukcyjnego
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych po adresem https://aukcje.uzp.gov.pl.
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VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/04/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-053776
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