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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 600001-N-2018 

Data: 07/08/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, ul.

ul. J. Lompy  19, 40038   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail

zamowienia@slaska.policja.gov.pl, faks 322 002 060. 

Adres strony internetowej (url): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-

publiczne/katalog-zamowien-publi 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.8 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji

elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: https://slaska-

policja.eb2b.com.pl Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji

elektronicznej: Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej gdzie jedynym

ruchomym kryterium jest „cena”, pozostałe kryteria są kryteriami stałymi. W przypadku

przeprowadzenia aukcji elektronicznej, składane oferty będą przeliczane wg wzoru wskazanego

w ppkt. A (cena oferty brutto). Pozostałe kryteria otrzymują stałą liczbę punktów, która nie

ulegnie zmianie podczas aukcji. Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobligowany przy



sporządzeniu formularza cenowego po aukcji do przeliczenia każdej pozycji poprzez procentowe

obniżenie ceny tak aby suma pozycji wynosiła wylicytowaną kwotę. W przypadku braku

możliwości przeliczenia zgodnie z wylicytowaną kwotą Wykonawca może zaoferować kwotę

niższa niż wylicytowaną podczas aukcji. W przypadku błędnego przeliczenia po aukcji

Zamawiający dokona poprawy złożonego formularza cenowego po aukcji na podstawie art. 87

ust. 2 pkt 2 ustawy PZP tj. zostanie poprawiona jako omyłka rachunkowa. Przewiduje się

ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Tak

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Zgodnie z SIWZ – Rozdział XXII -

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Informacje

dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Zgodnie z SIWZ – Rozdział XXII - INFORMACJE

DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Jaki jest przewidziany

sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy

będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Zgodnie z SIWZ – Rozdział XXII -

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Informacje

dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w

zakresie połączeń: Zgodnie z SIWZ – Rozdział XXII - INFORMACJE DOTYCZĄCE

PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Wymagania dotyczące rejestracji i

identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Zgodnie z SIWZ – Rozdział XXII -

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Informacje

o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: aukcja jednoetapowa Czas trwania: 30

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu: Nie Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: Zgodnie z SIWZ – Rozdział XXII -

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

 


