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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132401-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Opony do motocykli
2018/S 060-132401

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 048-104884)

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

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych
ul. 11 Listopada 37-59
Radom
26-600
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Kęsiak
E-mail: pawel.kesiak@ra.policja.gov.pl 
Faks:  +48 483452002
Kod NUTS: PL92
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.mazowiecka.policja.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa opon do pojazdów służbowych KWP z s. w Radomiu i jednostek jej podległych
Numer referencyjny: 16/18

II.1.2) Główny kod CPV
34411200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakup i dostawa opon do pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych:
– Zadanie nr 1 – opony do motocykli i motorowerów,
– Zadanie nr 2 – opony letnie do pojazdów osobowych,
– Zadanie nr 3 – opony letnie i zimowe do pojazdów osobowo-terenowych, furgonów, ciężarowych i autobusów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/03/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104884-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:pawel.kesiak@ra.policja.gov.pl
www.bip.mazowiecka.policja.gov.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 048-104884

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3)
Zamiast:
Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz na
podstawie następujących przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
1) art. 24 ust. 5 pkt. 1);
2) art. 24 ust. 5 pkt. 4).
Wykaz dokumentów i oświadczeń potw. spełnianie warunków udziału w post. oraz brak podstaw wykluczenia:
1) JEDZ,
2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,
5) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne,
7) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenie wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
8) Etykiety dla oferowanych opon,
9) Oświadczenie o posiadaniu przez ogumienie świadectw homologacji i oznaczeń symbolem potwierdzającym
spełnienie norm w zakresie bezpieczeństwa
Wadium: zadanie nr 1 – 1 500 PLN, zadanie nr 2 – 21 000 PLN., zadanie nr 3 – 26 000 PLN.
Powinno być:
Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz
na podstawie następujących przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
1) art. 24 ust. 5 pkt. 1);
2) art. 24 ust. 5 pkt. 4), 3) art. 24 ust. 5 pkt. 8).
Wykaz dokumentów i oświadczeń potw. spełnianie warunków udziału w post. oraz brak podstaw wykluczenia:
1) JEDZ,
2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,
5) odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne oraz oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716); Jeśli Wykonawca w JEDZ
zamieści informacje odpowiadające tym oświadczeniom Zamawiający odstąpi od wzywania do jego złożenia.
7) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenie wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
8) Etykiety dla oferowanych opon,
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9) Oświadczenie o posiadaniu przez ogumienie świadectw homologacji i oznaczeń symbolem potwierdzającym
spełnienie norm w zakresie bezpieczeństwa.
Wadium:
– zadanie nr 1 – 1 500 PLN,
– zadanie nr 2 – 21 000 PLN,
– zadanie nr 3 – 26 000 PLN.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


