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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389017-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2017/S 190-389017

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 177-362048)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice
40-038
Polska
Tel.:  +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl 
Faks:  +48 322002060
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slaska.policja.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
ZP-2380-361-84/2017 Zakup i dostawa sprzętu z przeznaczeniem dla Laboratorium Kryminalistycznego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Opolu i Wrocławiu.
Numer referencyjny: ZP-2380-361-84/2017

II.1.2) Główny kod CPV
38000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zam. publ. jest zakup i dostawa asortymentu z przeznaczeniem dla LK Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach, Opolu i Wrocławiu.
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania (części):
Zad nr 1 – Chromatograf gazowy z detektorem masowym GCMS w komplecie ze spektrometrem podczerwieni
(FTIR)
Zad nr 2 – Podręczny analizator Ramanowski do identyfikacji narkotyków
Zad nr 3 – Przenośny Analizator Ramana do identyfikacji substancji chemicznych i mieszanin
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Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:
zał nr 1 do SIWZ –formularz ofertowy,
zał nr 2 do SIWZ – wzór umowy,
zał nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
zał nr 4 do SIWZ – JEDZ (ESPD) Zamawiający – plik xml do zaimportowania,
zał nr 4a do SIWZ – JEDZ (ESPD RESPOND) Wykonawca – plik pdf do wypełnienia
zał nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej,
zał nr 6 do SIWZ – ilości i miejsca dostaw,
zał nr 7 do SIWZ – dane kontaktowe,

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/09/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 177-362048

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
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.
Powinno być:
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.
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,
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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.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


