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INFORMACJA O ZMIANIE ZAPISÓW SIWZ, OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
I TERMINIE SKŁADANIA OFERT

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach  informuje,  iż  w  prowadzonym  postępowaniu  na  „Zakup
akumulatorów  12V do  pojazdów  służbowych  i  motocykli  eksploatowanych  w śląskim garnizonie Policji”, na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w zakresie Rozdz. III ppkt 1.1.1., zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dotychczasowe zapisy Zapisy po modyfikacji

Jako dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością
dostawom  stanowiącym  przedmiot  zamówienia.
Wykonawca  musi  wykazać  się  realizacją,  co  najmniej
jednej umowy polegającej na dostawie akumulatorów 12V
do  pojazdów,  której  wartość  w przeciągu  12  miesięcy
wynosiła co najmniej 150 000,00 złotych netto.

Jako dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością
dostawom  stanowiącym  przedmiot  zamówienia.
Wykonawca  musi  wykazać  się  realizacją,  w  okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie  co  najmniej  jednej  umowy  polegającej  na
dostawie akumulatorów 12V do pojazdów, której wartość
wynosiła co najmniej 150 000,00 złotych netto.

Równocześnie  zmianie  ulegają  zapisy  Ogłoszenia  o  zamówieniu  w  zakresie  Sekcji  III.3.2,  zgodnie  z  poniższym
zestawieniem:

Dotychczasowe zapisy Zapisy po modyfikacji

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo  zamówień  publicznych,  a  w  szczególności
posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  w
wykonywaniu dostaw odpowiadających swoim rodzajem i
wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Jako dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością
dostawom  stanowiącym  przedmiot  zamówienia.
Wykonawca  musi  wykazać  się  realizacją,  co  najmniej
jednej umowy polegającej na dostawie akumulatorów 12V
do  pojazdów,  której  wartość  w  przeciągu  12  miesięcy
wynosiła  co  najmniej  150  000,00  złotych  netto.  Każda
dostawa zostanie uznana jeżeli została wykonana lub jest
wykonywana  w  okresie  3  lat  przed  upływem  terminu
składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności
jest  krótszy  w  tym  okresie  odpowiadających  swoim
rodzajem i  wartością dostawom stanowiącym przedmiot
zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania wg wzoru załącznika nr  4  do SIWZ wraz  z
załączeniem dokumentów potwierdzających że dostawy te
zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie.
Dowodami,  że  dostawy  zostały  wykonane  lub  są
wykonywane w sposób należyty są: a) poświadczenie, b)
inne  dokumenty  jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn  o
obiektywnym charakterze  Wykonawca nie  jest  w stanie
uzyskać poświadczenia wskazanego w rozdziale III ppkt
1.1.2  litera  a),  c)  w  przypadku  gdy  Zamawiający,  jest
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podmiotem  na  rzecz,  którego  dostawy  wskazane  w
wykazie  zostały  wykonane,  Wykonawca  nie  ma
obowiązku  przedkładania  dowodów  wskazanych  w
rozdziale III ppkt 1.1.2 litera a) i b) SIWZ. Zamawiający
dokona  oceny  spełnienia  warunków  udziału  w
postępowaniu  na  podstawie  załączonych  do  oferty
dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia.
Wykonawca  nie  spełniający  warunków  udziału  w
postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust.
2  pkt  4  ustawy Pzp.  Wykonawca  wykazując  spełnianie
warunków, o których mowa w art  22 ust.1 ustawy Pzp,
polegający na  zasobach  innych podmiotów na  zasadach
określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  Pzp,  przedkłada
pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia
niezbędnych  zasobów na  okres  korzystania  z  nich  przy
wykonywaniu zamówienia. Jeżeli podmioty te będą brały
udział  w realizacji  zamówienia,  Wykonawca przedkłada
pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia
niezbędnych  zasobów na  okres  korzystania  z  nich  przy
wykonywaniu  zamówienia  i  dokumenty  dotyczące  tego
podmiotu  w  zakresie  wymaganym  dla  Wykonawcy,
określonym w rozdz. IV A ppkt 2.1 do 2.2 SIWZ
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W związku z powyższymi zmianami Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ, tj.: wykaz dostaw.

Zamawiający ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert i wnoszenia wadium
do postępowania na dzień 09.08.2016 r., na godz. 12:00. Przesunięciu ulega również termin otwarcia ofert na dzień
09.08.2016 r., na godz. 12:30. Tym samym zmianie ulegają również zapisy Rozdziału VI pkt 2 i 3 oraz Rozdziału IX A
pkt 1 i B pkt 1 SIWZ, a także Sekcji III.1. oraz Sekcji IV.4.4) ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:
1. zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ
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