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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218214-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
2022/S 081-218214

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 060-155167)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych
Krajowy numer identyfikacyjny: 670897379
Adres pocztowy: 11 Listopada 37/59
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Syta
E-mail: agnieszka.syta@ra.policja.gov.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych będących na stanie KWP zs. w Radomiu
Numer referencyjny: 7 /22

II.1.2) Główny kod CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych będących na 
stanie KWP zs. w Radomiu w ramach dwóch zadań, tj. części zamiennych do motocykli i do samochodów. 
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Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych do 
pojazdów służbowych różnych marek i modeli będących na stanie KWP zs. w Radomiu, z podziałem na:
Zadanie nr 1 – części zamienne do motocykli ( kod CPV 34300000-0 )
Zadanie nr 2 – części zamienne do samochodów ( kod CPV 34411000-1 )
Wykonawca zobowiązany jest podać w swojej ofercie:
- ceny jednostkowe brutto,
- numer katalogowy,
- nazwę producenta,
- jakość (O, Q, P)
- rabat (wyrażony w %) od cen detalicznych dla klientów indywidualnych, który będzie miał zastosowanie przy 
określaniu ceny sprzedażowej pozostałych części zamiennych do pojazdów nieujętych w załącznikach nr 1.1 – 
1.7 dla zadania nr 1, jak również dla pojazdów nieujętych
w załącznikach nr 2.1 – 2.114 dla zadania nr 2.

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

21/04/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 060-155167

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/04/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 26/07/2022
Powinno być:
Data: 06/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/04/2022
Czas lokalny: 10:05
Powinno być:
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 10:05

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zmiany i wyjaśnienia treści swz stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy je 
uwzględnić podczas przygotowania ofert. Wyjaśnienia i zmiany treści swz zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.
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