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Egz. pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach pierwszego wyposażenia dla
KMP Dąbrowa Górnicza oraz dla jednostek podległych KWP Katowice” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust.
2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: W rozdziale I SIWZ jest mowa o załączniku nr 11 zwrot próbek- czy zamawiający żąda złożenia próbek
komputera?
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, iż wskazany w pytaniu zapis znalazł się w SIWZ omyłkowo.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 2: Wadium 10 000,00-  czy jest to łączna kwota na oba zadania, czy składając ofertę na dwa zadania należy
wpłacić podwójną kwotę.
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający  informuje iż  wskazany w pytaniu zapis SIWZ jest błędny. Jednocześnie
Zamawiający informuje, iż dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że na podstawie art. 12a  ust. 2 pkt 1)  oraz art. 38
ust. 4  i  4a ustawy Prawo zamówień  publicznych modyfikuje  zapisy  dokumentacji  przetargowej  ww. postępowania
w zakresie:

Zapisy przed modyfikacją Zapisy po modyfikacji

Rozdz. I SIWZ
4.14 załączniku nr 11 do SIWZ – wniosek o zwrot próbek
(komputera wzorcowego dla pozycji nr 1 zadania nr 1 -
„komputer stacjonarny 1”)

usunięty

Rozdz. VI SIWZ
Zamawiający  żąda  wniesienia  wadium  w  wysokości
10 000,00 zł Wadium należy wnieść jak niżej.

Zamawiający  żąda  wniesienia  wadium  w  wysokości:
8 700,00 zł dla zadania nr 1 oraz 1 300 zł dla zadania nr 2
Wadium należy wnieść jak niżej.

Zamawiający  przesuwa  termin składania  ofert  i  wnoszenia  wadium  do  postępowania  na  dzień
29.08.2017 r.,  na  godz.  10:00.  Przesunięciu  ulega  również  termin  otwarcia  ofert  na  dzień  29.08.2017  r.,
na godz. 10:30.

Tym samym zmianie ulegają zapisy Rozdziału VI pkt 2 oraz Rozdziału IX A pkt 1 i B pkt 1 SIWZ, a także
Sekcji IV.2.2) oraz Sekcji IV.2.7) ogłoszenia o zamówieniu.

Wyk. 1 egz. M.K.
zamieszczona na stronie internetowej KWP Katowice

strona 1/1


