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ZP-2380-238-56/2958/2018      Katowice, dnia 12.10.2018 r. 
 
         egz. pojedynczy 
 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Zakup specjalistycznego sprzętu pomiarowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem na 

potrzeby e-usług w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa 
śląskiego - śląska policja bliżej społeczeństwa”  

 
 

 Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp informuje, że w dniu 
12.10.2018 r. o godz. 9:30 odbyło się otwarcie ofert do niniejszego postępowania i jakie dane zostały podane na 
otwarciu, tj.: 
1) kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 4 650 000,00 zł brutto 
2) do upływu terminu składania ofert złożono jedną ofertę wg poniższego zestawienia: 

Numer oferty, nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty 
60% 

Terminy usunięcia awarii  
30% 

Bezpłatne roboczogodziny 
programistyczne 

2 %  

Stopień ochrony skanera 
3D  
4% 

Stopień ochrony urządzenia 
pomiarowego typu tachimetr 

4%  

001 
CYBID Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15C lok 12 
31-234 Kraków 

4 565 612,40 zł wg zestawu nr 1 50 IP 54 IP 66 

3) termin wykonania zamówienia - 180 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: 
a) w ciągu 120 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji 

i konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania opisanego w OPZ; 
b) w ciągu 180 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń 

wymienionych w pkt. IV.4, IV.6 załącznika nr 3 do SIWZ oraz instruktażu wymienionego w pkt. IV.3 
załącznika nr 3 do SIWZ; 

c) w ciągu 30 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Planu 
Testów Akceptacyjnych, Zamawiający przy udziale Wykonawcy przeprowadzi testy dostarczonego 
sprzętu i oprogramowania. 

d) w ciągu 30 dni od zakończenia testów Wykonawca dostarczy Dokumentację Powykonawczą oraz 
Dokumentację Eksploatacyjną. 

4) warunki płatności określone w zaakceptowanym załączniku nr 2 do SIWZ - wzorze umowy 
 
 
 Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych, 
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. BB 
zamieszczono w BIP KWP w Katowicach 


