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Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Zakup, dostawa i uruchomienie dyspozytorskiego systemu łączności analogowo-
cyfrowej w technologii IP dla KMP Bielsko-Biała i KP Szczyrk oraz zakup i dostawa radiotelefonów bazowych 
zdalnie sterowanych dla KMP Bielsko-Biała w ramach pierwszego wyposażenia” wpłynęły zapytania. 

W związku z potrzebnym czasem na udzielenie odpowiedzi na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 25.08.2017 r. na godzinę 12:00. 
Tym samym otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.08.2017 r. o godzinie 12:30. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje zapisy w SIWZ.

ROZDZIAŁ X- w SIWZ jest: ROZDZIAŁ X -w SIWZ powinno być:

ROZDZIAŁ  X  –  OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA
CENY
1. Wykonawca w załączniku nr 1 do SIWZ wskazuje cenę
brutto wyrażoną w wartości liczbowej i słownie do dwóch
miejsc  po  przecinku,  oraz  wysokość  podatku  VAT
wyrażoną w %.
2.  Wykonawca w załączniku nr 1 tj. formularz ofertowy
podaje: cenę jednostkową brutto za dany asortyment razy
liczba  asortymentu  (  kolumna  3x4).  Po  przemnożeniu
otrzymany  wynik  będzie  kwotą  jaką  Wykonawca
zaoferuje  za  dostarczony  asortyment  (  kolumna  5).
Wykonawca w formularzu cenowy wskaże podatek VAT
w wartości procentowej ( kolumna 6 ). Cena ofertowa za
całość zamówienia stanowi suma poz od 1 do 3 kolumny
nr 5.
Uwaga: Brak  wypełnienia  ceny  jednostkowej  dla
jakiegokolwiek  asortymentu  w  tabeli  jak  również  brak
podania danych w kolumnie nr 7- producent, typ, model,
będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

ROZDZIAŁ  X  –  OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA
CENY
1. Wykonawca w załączniku nr 1 do SIWZ wskazuje cenę
brutto wyrażoną w wartości liczbowej i słownie do dwóch
miejsc  po  przecinku,  oraz  wysokość  podatku  VAT
wyrażoną w %.
2.  Wykonawca w załączniku nr 1 tj.  formularz ofertowy
podaje: cenę jednostkową brutto za dany asortyment razy
liczba  asortymentu  (  kolumna  3x4).  Po  przemnożeniu
otrzymany  wynik  będzie  kwotą  jaką  Wykonawca
zaoferuje  za  dostarczony  asortyment  (  kolumna  6).
Wykonawca  w  formularzu  ofertowym  wskaże  podatek
VAT  w  wartości  procentowej  (  kolumna  5  ).  Cena
ofertowa za całość zamówienia dla zadania nr 1 stanowi
suma poz od 1 do 2 kolumny nr 6 tabeli nr 1.1. Całość
zamówienia dla zadania nr 2 stanowi suma poz 1 kolumny
nr  6  tabeli  nr  2.1.  Uwaga: Brak  wypełnienia  ceny
jednostkowej  dla  jakiegokolwiek  asortymentu  w  tabeli
1.1, 2.1 jak również brak podania danych w  kolumnach nr
5,6  tabeli   1.2,  1.3,  2.2-  producent,  model,  będzie
skutkowało  odrzuceniem  oferty  jako  niezgodnej  ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
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