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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:457053-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Aparaty fotograficzne
2017/S 220-457053

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 204-420332)

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-2380-480-121/2017 Zakup i dostawa aparatów fotograficznych i kamer do wykonywania czynności na
miejscach zdarzeń przez techników kryminalistyki KMP/KPP Policji Garnizonu Śląskiego.
Numer referencyjny: ZP-2380-480-121/2017

II.1.2) Główny kod CPV
38651000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów fotograficznych oraz zestawu do rejestracji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
1. załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy;
2. załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy;
3. załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.
3. Postępowanie podzielone jest na trzy części:
1. Zadanie nr 1 – Zakup i dostawa aparatów fotograficznych (zestaw nr I) – 75 sztuk
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2. Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa aparatów fotograficznych (zestaw nr II) – 40 sztuk
3. Zadanie nr 3 – Zakup i dostawa kamer (zestawów do rejestracji obrazu i dźwięku) – 64 sztuki
4. Oferowany asortyment ma być fabrycznie nowy, gatunku I spełnia normy jakościowe i użytkowe wskazane
przez Zamawiającego w załącznikach od nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający wymaga udzielenia na całość asortymentu gwarancji na okres minimum 24 miesięcy liczony od
dnia odbioru końcowego, zgodnie ze złożoną ofertą. W przyp.

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

14/11/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 204-420332

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 4
Zamiast:
Powinno być:
Zadanie nr 4 – Zakup i dostawa zestawów do nagrywania – 42 kpl
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów fotograficznych oraz zestawu do rejestracji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
1. załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy;
3. załączniku nr 2a do SIWZ – projekt do umowy dla zadania nr 4
4. załączniku nr 3a do SIWZ – formularz cenowy dla zadania nr 4
3. Postępowanie podzielone jest na cztery części:
4. Zadanie nr 4 – Zakup i dostawa zestawów do nagrywania – 42 kpl
4. Oferowany asortyment ma być fabrycznie nowy, gatunku I, spełniać normy jakościowe i użytkowe wskazane
przez Zamawiającego w załącznikach od nr 3 i 3a do SIWZ.
5. Zamawiający wymaga udzielenia na całość asortymentu gwarancji na okres minimum 24 miesięcy liczony
od dnia odbioru końcowego, zgodnie ze złożoną ofertą. W przypadku wypowiedzenia umowy termin gwarancji
będzie liczony od dnia wypowiedzenia umowy.
6. CPV: 38651000-3, 38651600-9;
7. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy.
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów fotograficznych oraz zestawu do rejestracji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
1. załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy;
2. załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy;
3. załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.
3. Postępowanie podzielone jest na trzy części:
1. Zadanie nr 1 – Zakup i dostawa aparatów fotograficznych (zestaw nr I) – 75 sztuk
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2. Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa aparatów fotograficznych (zestaw nr II) – 40 sztuk
3. Zadanie nr 3 – Zakup i dostawa kamer (zestawów do rejestracji obrazu i dźwięku) – 64 sztuki
4. Oferowany asortyment ma być fabrycznie nowy, gatunku I spełnia normy jakościowe i użytkowe wskazane
przez Zamawiającego w załącznikach od nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający wymaga udzielenia na całość asortymentu gwarancji na okres minimum 24 miesięcy liczony od
dnia odbioru końcowego, zgodnie ze złożoną ofertą. W przyp.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów fotograficznych oraz zestawu do rejestracji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
1. załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy;
2. załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy;
3. załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.
4. załączniku nr 2a do SIWZ – projekt do umowy dla zadania nr 4
5. załączniku nr 3a do SIWZ – formularz cenowy dla zadania nr 4
3. Postępowanie podzielone jest na cztery części:
1. Zadanie nr 1 – Zakup i dostawa aparatów fotograficznych (zestaw nr I) – 75 sztuk
2. Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa aparatów fotograficznych (zestaw nr II) – 40 sztuk
3. Zadanie nr 3 – Zakup i dostawa kamer (zestawów do rejestracji obrazu i dźwięku) – 64 sztuki
4. Zadanie nr 4 – Zakup i dostawa zestawów do nagrywania – 42 kpl
4. Oferowany asortyment ma być fabrycznie nowy, gatunku I, spełniać normy jakościowe i użytkowe wskazane
przez Zamawiającego w załącznikach od nr 3 i 3a do SIWZ.
5. Zamawiający wymaga udzielenia na całość asortymentu gwarancji na okres minimum 24 miesięcy liczony
od dnia odbioru końcowego, zgodnie ze złożoną ofertą. W przypadku wypowiedzenia umowy termin gwarancji
będzie liczony od dnia wypowiedzenia umowy.
6. CPV: 38651000-3, 38651600-9;
7. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy.
Numer sekcji: II.2.2
Część nr: 4
Zamiast:
Powinno być:
38651600-9.
Numer sekcji: II.2.3
Część nr: 4
Zamiast:
Powinno być:
Kod NUTS: PL22.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 4
Zamiast:
Powinno być:
Zadanie nr 4 – Zakup i dostawa zestawów do nagrywania – 42 kpl
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów fotograficznych oraz zestawu do rejestracji.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
1. załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy;
3. załączniku nr 2a do SIWZ – projekt do umowy dla zadania nr 4
4. załączniku nr 3a do SIWZ – formularz cenowy dla zadania nr 4
3. Postępowanie podzielone jest na cztery części:
4. Zadanie nr 4 – Zakup i dostawa zestawów do nagrywania – 42 kpl
4. Oferowany asortyment ma być fabrycznie nowy, gatunku I, spełniać normy jakościowe i użytkowe wskazane
przez Zamawiającego w załącznikach od nr 3 i 3a do SIWZ.
5. Zamawiający wymaga udzielenia na całość asortymentu gwarancji na okres minimum 24 miesięcy liczony
od dnia odbioru końcowego, zgodnie ze złożoną ofertą. W przypadku wypowiedzenia umowy termin gwarancji
będzie liczony od dnia wypowiedzenia umowy.
6. CPV: 38651000-3, 38651600-9;
7. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy.
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 4
Zamiast:
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena – Waga: 60.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 4
Zamiast:
Powinno być:
Początek: 10/12/2017
Koniec: 20/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.
Numer sekcji: II.2.10
Część nr: 4
Zamiast:
Powinno być:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 4
Zamiast:
Powinno być:
Opcje: tak Zwiększenie zakupionego asortymentu dla zadania 4 do 30 %.
Numer sekcji: II.2.13
Część nr: 4
Zamiast:
Powinno być:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.
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Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 4
Zamiast:
Powinno być:
Od dnia zawarcia umowy do dnia 20.12.2017 r Data początkowa podana w punkcie II.2.7 może ulec zmianie.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Powinno być:
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w szczególności w
zakresie posiadanego doświadczenia Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykazał się doświadczeniem w zakresie
wykonania lub wykonywania:
(1) w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 – polegającej na dostawie zestawów fotograficznych o
wartości co najmniej 100 000 PLN netto lub kilku dostaw w ramach jednej umowy o wartości łącznej, co
najmniej 100 000 PLN netto.
(2) w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 – polegającej na dostawie zestawów fotograficznych o
wartości co najmniej 50 000 PLN netto lub kilku dostaw w ramach jednej umowy o wartości łącznej, co najmniej
50 000 PLN netto.
(3) w przypadku składania oferty na zadanie nr 3 – polegającej na dostawie kamer o wartości co najmniej 100
000 PLN netto lub kilku dostaw w ramach jednej umowy o wartości łącznej, co najmniej 100 000 PLN netto.
(4) w przypadku składania oferty na zadanie nr 4 – polegającej na dostawie kamer o wartości co najmniej 50
000 PLN netto lub kilku dostaw w ramach jednej umowy o wartości łącznej, co najmniej 50 000 PLN netto.
— Wykonawca składając ofertę na zadanie nr 1 i 2 zobligowany jest wykazać się łącznie kwotą 150 000 netto.
— Wykonawca składając ofertę na zadanie nr 3 i 4 zobligowany jest wykazać się łącznie kwotą 150 000 netto.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
1. zadania 1 w wysokości 10 000 PLN
2. zadania 2 w wysokości 5 000 PLN
3. zadania 3 w wysokości 7 000 PLN.
Powinno być:
1. zadania nr 1 w wysokości 10 000 PLN
2. zadania nr 2 w wysokości 5 000 PLN
3. zadania nr 3 w wysokości 7 000 PLN
4. Zadania nr 4 w wysokości 3 500 PLN
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Powinno być:
[W niniejszym punkcie poprawia się.]
1. Formularz ofertowy i cenowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 i/lub 3a do SIWZ -Wykonawca
w formularzu cenowym musi podać wszystkie wymagane dane tj. producenta oraz model zaoferowanego
asortymentu brak podania niniejszych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 2 SIWZ tj. jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 2. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 2
ustawy Pzp, złożone na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia – JEDZ aktualne na dzień składania
ofert, zgodnie z załącznikiem nr 4 i/lub 5 do SIWZ. JEDZ należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą
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załącznik nr 7 do SIWZ 7. Oświadczenie, Wykonawcy iż zakupiony asortyment w ramach realizacji zamówienia
jest fabrycznie nowy, gatunku I spełnia normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w
załącznikach nr 3 i 3a do SIWZ.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
niniejszym rozdziale litera B z wyłączeniem punktów 6 i 7 litera B, w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych
baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
D. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym
rozdziale z wyłączeniem punktów 6 i 7 litera B, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w
szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust.
1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
E. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone
w rozdziale IV litera B punkt od 2 do 7 SIWZ. Dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale IV litera A
oraz IV litera B punkt 1 mogą przedstawić łącznie. W przypadku doświadczenia za spełnienie warunku zostanie
uznana jeżeli tylko jeden z członków konsorcjum spełni cały warunek wskazany w podpunkcie 1.3 rozdziale III
SIWZ.
4. Cenę oferty należy wyliczyć w następujący sposób: zgodnie z dyspozycją załącznika nr 3 i 3a do SIWZ.
Należy zastosować zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym
po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i
wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Do sekcji.


