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Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do sieci publicznej w łączności stacjonarnej oraz 

komórkowej dla jednostek policji w garnizonie śląskim.”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, iż przewiduje aukcję elektroniczną również dla

zadania 2.

W  związku  z  powyższym  na  podstawie  art.  38  ust.  4  Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych

modyfikacji ulega Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale XI i XXII w następujący sposób:

1) W rozdziale XI SIWZ dopisuje się dla zadania 2:

W przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej dla zadania nr 2 – podczas aukcji składane oferty będą przeliczane

wg wzoru:

Xmax – Xobliczana

Wobliczana =      Xmax - Xmin  x Wmax

Wobliczana  - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć dla danej oferty zadania

Wmax - maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium ceny dla zadania 

Xmax – wartość najwyższej ceny spośród złożonych ofert dla zadania

Xmin – – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert dla zadania

Xobliczana - – wartość obliczanej ceny spośród złożonych ofert dla zadania

Wyznaczenie wartości punktów:

a) oferta z najniższą ceną dla zadania otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 95

b) oferta z najwyższą ceną dla zadania otrzyma 0 pkt 

c) inne oferty cenowe dla zadania zostaną przeliczone wg podanego w pkt XI ppkt 2. wzoru 

d) jeżeli oferty cenowe dla zadania po przeliczeniu wg podanego w pkt XI ppkt 2. wzoru będą sobie równe otrzymają taką

samą liczbę pkt.

Drugie kryterium - Czas naprawy zgłoszonego uszkodzenia – 5pkt przy czym:

4 godziny = 5 pkt;

6 godzin = 3 pkt;

8 godzin = 1 pkt 

Czas naprawy zgłoszonego uszkodzenia otrzyma stałą liczbę punktów, która nie ulegnie zmianie podczas aukcji. 

2) Pierwsze zdanie rozdziału XXII SIWZ otrzymuje brzmienie:

Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej dla zadania 1 i zadania 2.
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