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Egz. Pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego  na:  „Termomodernizacja  budynku  „E”  w  kompleksie  obiektów  Komendy  Wojewódzkiej  Policji

w Katowicach  przy  ul.  Lompy  19-  w zakresie  instalacji  centralnego  ogrzewania  i  wentylacji  mechanicznej

pomieszczeń.”  wpłynęły  zapytania  i  zgodnie  z  art.  38  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  udziela

następujących wyjaśnień:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że zmianie ulegają poniższe terminy:
- termin składnia ofert;
- termin otwarcia ofert;
- termin wnoszenia wadium.

TERMIN PIERWOTNY TERMIN NOWY TERMIN

Termin składania ofert 18.04.2017r. godzina 12:00 25.04.2017r. godzina 12:00

Termin otwarcia ofert 18.04.2017r. godzina 12:30 25.04.2017r. godzina 12:30

Termin wnoszenia wadium 18.04.2017r. godzina 12:00 25.04.2017r. godzina 12:00

Ponadto, Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

W rozdziale XI SIWZ dodaje się następującą treść:

Zamawiający  przewiduje  przeprowadzenie  aukcji  elektronicznej  dla  wszystkich  kryteriów  z  zastrzeżeniem,  że

kryterium „rękojmia” jest kryterium stałym.

W przypadku  przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej,  podczas  aukcji  składane  oferty  będą  przeliczane  wg  wzoru

wskazanego w ppkt. 2.1. Kryterium „rękojmia” otrzyma stałą liczbę punktów, która nie ulegnie zmianie podczas aukcji.

Wykonawca, który zwycięży w aukcji elektronicznej jest zobligowany do dostarczenia w wyznaczonym czasie nowego

formularza  ofertowego  oraz  szczegółowego  kosztorysu  ofertowego  przeliczonego  zgodnie  z  rozdziałem  X  SIWZ

w oparciu o kwotę uzyskaną podczas aukcji. 

Wykonawca w trakcie wypełniania formularza ofertowego oraz szczegółowego kosztorysu ofertowego zobowiązany

jest do prawidłowego przeliczenia ceny, przy czym kwoty dla poszczególnych pozycji  w szczegółowym kosztorysie

ofertowym nie mogą przekroczyć ceny, wylicytowanej w trakcie aukcji elektronicznej.

W przypadku braku możliwości  przeliczenia  zgodnie  z  wylicytowaną kwotą  Wykonawca może zaoferować kwotę

niższą niż wylicytowaną podczas aukcji. W przypadku błędnego przeliczenia oferty 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.

W rozdziale XXIII SIWZ wykreśla się następującą treść:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

i dodaje się:

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
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1.  Zamawiający  przewiduje  przeprowadzenie  aukcji  elektronicznej,  jeżeli  zostaną  złożone  co  najmniej  2  oferty

niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na

adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

2. Aukcja zostanie przeprowadzona w module aukcyjnym Platformy Zakupowej  KWP w Katowicach dostarczonej

przez firmę eB2B na stronie https://slaska-policja.eb2b.com.pl.

3. W przypadku gdy podczas aukcji oferty będzie składała inna osoba niż osoba składająca ofertę, do oferty należy

dołączyć pełnomocnictwo z którego będzie wynikać prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej.

4. Zmiany osoby, która będzie składała oferty (postąpienia) podczas aukcji elektronicznej można dokonać (poprzez

zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu za pomocą e-mail  lub pisemnie) najpóźniej  na 24 godziny przed otwarciem

aukcji.

5.  Oferty  podczas  aukcji  Wykonawca  składa  za  pomocą  formularza  umieszczonego  na  platformie  zakupowej,

umożliwiającego  wprowadzanie  niezbędnych  danych  w  trybie  bezpośredniego  połączenia  z  tą  stroną,  opatrzone

bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu  pod

rygorem nieważności.

Uwaga:  Podpisem  spełniającym  wymogi  ustawowe  będzie  podpis  wydawany  przez  kwalifikowany  podmiot

certyfikujący – wpisany do rejestry prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.

6.  Wykonawcy,  którzy chcą  wziąć  udział  w aukcji  elektronicznej,  muszą  się  zalogować do Platformy Zakupowej.

Warunkiem  wzięcia  udziału  w  aukcji  elektronicznej  jest  dysponowanie  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym

weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu,  bliższych  informacji  może  udzielić  Operator

Platformy Zakupowej firma eB2B.

7. W przypadku, gdy Wykonawca będzie posługiwał się podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny

podmiot  certyfikacyjny,  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  Zamawiającemu  wzór  takiego  podpisu,  który

Zamawiający przekaże do administratora systemu najpóźniej na tydzień przed otwarciem aukcji.

8. Zamawiający zaprosi wykonawców do udziału w aukcji elektronicznej i prześle na adres e-mail wskazany przez

wykonawcę hasło i login w przypadku gdy Wykonawca nie jest zarejestrowany na platformie eB2B oraz wszystkie

dane wskazane w art. 91b ust. 2 ustawy Pzp.

9. Po otrzymaniu zaproszenia Wykonawca zobowiązany jest do zalogowania się na platformie i weryfikacji danych

adresowych oraz podpisu elektronicznego.

UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zdefiniowanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do

składania postąpień.

10.  Informacji  technicznych i  weryfikacji  danych oraz  podpisów elektronicznych związanych  z  organizacją  aukcji

udziela Operator Platformy Zakupowej pod numerem telefonu (+48) 22 378 39 70, (+48) 22 258 48 61, (+48) 22 428 19

28, e-mail: helpdesk@eb2b.com.pl.

11. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną

liczbę  postąpień.  Składane  kolejne  oferty  Wykonawcy  podlegają  automatycznej  ocenie  i  klasyfikacji  zgodnie  ze

wzorem wskazanym w zaproszeniu oraz określonym w rozdziale XI SIWZ.

12. Kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej zostało określone w Rozdz. XI SIWZ. Złożone przez Wykonawców

oferty pisemne zostaną wprowadzone do systemu przez Zamawiającego. Jest to oferta wyjściowa (dot. ceny), która

może zostać poprawiona przez każdego Wykonawcę poprzez składanie kolejnych ofert (postąpień dot. tylko kryterium

ceny).

13. Termin otwarcia aukcji zostanie podany w zaproszeniach do udziału w aukcji.
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14. Aukcja będzie prowadzona zgodnie z czasem wskazanym na platformie.

15. Aukcja jest jednoetapowa a jej podstawowy czas trwa przez 30 minut. Aukcja zostanie zamknięta jeżeli w ciągu

ostatnich  jej  5  minut  w czasie  podstawowym i  podczas  5  minutowej  dogrywki  nie  zostanie  złożone  żadne  nowe

postąpienie zaakceptowane przez system na dowolną część w Aukcji. Bieg terminu rozpocznie się wraz z otwarciem

aukcji.

16.  W sytuacji,  gdy  w  chwili  zamknięcia  aukcji  dwie  oferty  uzyskają  jednakową  liczbę  punktów,  Zamawiający

przewiduje możliwość przedłużenia aukcji poprzez przeprowadzenie 10 minutowych dogrywek do czasu wyłonienia

jednego wykonawcy.

17.  W  toku  aukcji  elektronicznej  Wykonawcy  za  pomocą  formularza  umieszczonego  na  stronie  internetowej,

umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne

korzystniejsze postąpienia,  podlegające automatycznej ocenie i  klasyfikacji.  Postąpienia,  pod rygorem nieważności,

składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego

certyfikatu.

18. Komputer użytkownika Platformy Zakupowej powinien spełniać następujące wymagania:

18.1. być wyposażony w procesor o mocy obliczeniowej minimum 2GHz i posiadać co najmniej 2 GB pamięci RAM;

18.2. posiadać zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: MacOS X 10.4, Linux, MS Windows XP

lub nowszy;

18.3. posiadać zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla-Firefox 46+, Chrome 48+, Opera 5+ albo

Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowszą;

18.4. posiadać stałe połączenie z siecią Internet o gwarantowanej szybkości transmisji nie mniejszej niż 512 kb/s.

19. Wykonawca, który zwycięży w aukcji elektronicznej jest zobligowany do dostarczenia w wyznaczonym czasie

nowego formularza ofertowego oraz formularza cenowego w oparciu o kwotę uzyskaną podczas aukcji. 

20.  Wykonawca  w  trakcie  wypełniania  formularza  ofertowego  oraz  formularza  cenowego  zobowiązany  jest  do

prawidłowego  przeliczenia  ceny,  przy  czym  kwota  nie  może  przekroczyć  ceny,  wylicytowanej  w  trakcie  aukcji

elektronicznej. Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobligowany przy sporządzeniu formularza cenowego po

aukcji do przeliczenia każdej pozycji  poprzez 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 Zamawiający dokona poprawy błędów na

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp tj. zostanie poprawiona jako omyłka rachunkowa.

21. Zamawiający ustala wysokość minimalnego postąpienia w aukcji elektronicznej na kwotę 1 000,00 zł.

22. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający

wyznacza  termin  kontynuowania  aukcji  elektronicznej  na  następny  po  usunięciu  awarii  dzień  roboczy,  o  czym

poinformuje Wykonawców za pomocą e-mail z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.

Odpowiedzi na pytania zostaną zamieszczone na stronie BIP KWP Katowice w późniejszym terminie.
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