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Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że na podstawie art. 11c oraz art. 38 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy dokumentacji  przetargowej postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa: 1 szt. - Chromatograf gazowy z detektorem masowym GCMS
w komplecie  ze  spektrometrem  podczerwieni  (FTIR);  22  szt.  -  Podręczny  analizator  Ramanowski  do
identyfikacji  narkotyków;  3  szt.  -  Przenośny  Analizator  Ramana  do  identyfikacji  substancji  chemicznych
i mieszanin  –  z przeznaczeniem  dla  Laboratorium  Kryminalistycznego  Komendy  Wojewódzkiej  Policji
w Katowicach, Opolu i Wrocławiu” w zakresie 

1. Rozdziału XI pkt 2.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z dotychczasowych:
„2.3.1 Punktacja dla kryterium „masa urządzenia” (B2) będzie przyznawana zgodnie z poniższym schematem:
– zaoferowanie asortymentu o masie do 1,0 kg  –  10 pkt
– zaoferowanie asortymentu o masie powyżej 1,0 kg – 0 pkt”
na:
„2.3.1 Punktacja dla kryterium „masa urządzenia” (B2) będzie przyznawana zgodnie z poniższym schematem:
– zaoferowanie asortymentu o masie do 1,0 kg  –  10 pkt
– zaoferowanie asortymentu o masie 1,0 kg – 0 pkt”

2. Sekcji VI.3) Ogłoszenia o zamówieniu, z dotychczasowych:
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp
b) art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp
Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp – dołączenia do
oferty  oświadczenia  (jednolitego  europejskiego  dokumentu  zamówienia,  dalej  JEDZ) o  spełnieniu  tego  warunku –
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 lub 4a do SIWZ
Uwaga: Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny
ofert,  a  następnie  zbada  czy  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega
wykluczeniu.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
— dla zadania nr 1: 11 000 PLN
— dla zadania nr 2: 50 000 PLN
— dla zadania nr 3: 16 000 PLN
Wadium należy wnieść zgodnie z zapisami Rozdziału VI SIWZ.”
na:
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp
b) art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp
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Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp – dołączenia do
oferty  oświadczenia  (jednolitego  europejskiego  dokumentu  zamówienia,  dalej  JEDZ) o  spełnieniu  tego  warunku –
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 lub 4a do SIWZ
Uwaga: Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny
ofert,  a  następnie  zbada  czy  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega
wykluczeniu.
UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, do przekazania
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności  do tej  samej grupy kapitałowej,  o której
mowa w ust. 1 pkt. 23 (zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia. Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (informacja
z otwarcia ofert) Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
— dla zadania nr 1: 11 000 PLN
— dla zadania nr 2: 50 000 PLN
— dla zadania nr 3: 16 000 PLN
Wadium należy wnieść zgodnie z zapisami Rozdziału VI SIWZ.”

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