Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach
Zespół Zamówień Publicznych

Katowice, dnia 11.01.2018r

ZP-2380-435-99/17/117 /2018

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów
do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek terenowych
policji garnizonu śląskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP Gliwice oraz CBŚ i BSW
na lata 2018-2019” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela
następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
W projekcie umowy w § 1 pkt 6 Zamawiający wymaga, aby zbiorcza faktura za wykonane usługi była wystawiana raz
w miesiącu. Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę polegającą na skróceniu tego terminu do 14 dni co oznaczałoby
wystawianie faktur w cyklach do 15-go i do ostatniego dnia miesiąca.
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę o której mowa w powyższym pytaniu.
Pytanie 2:
W nawiązaniu do powyższego, czy Zamawiający może określić maksymalny termin w jakim Wydział Zaopatrzenia
KWP prześle zaopiniowane zlecenie (§ 2 pkt 4 projektu umowy). Fakt ten jest istotny ze względu na to, iż obecnie
realizowana umowa nie zawiera regulacji w tej kwestii, a ww termin sięga niejednokrotnie kilku tygodni co powoduje,
że realizacja zlecenia zajmuje zamiast założonych przez wykonawcę kilku dni, kilkadziesiąt dni. Wywołuje to
niezadowolenie końcowych użytkowników, którzy winą za taką sytuację obarczają wykonawcę oraz powoduje
generowanie dodatkowych kosztów po stronie wykonawcy związanych z przechowywaniem oczekujących urządzeń.
Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę o której mowa w powyższym pytaniu.
Pytanie 3:
§ 1 pkt 6 projektu umowy Zamawiający przewiduje karę w wysokości określonej w § 7 pkt 1f w przypadku
stwierdzenia przez bezpośredniego użytkownika nie przywrócenia pierwotnej sprawności wysłanego do serwisu
urządzenia. Czy Zamawiający może określić:
 termin od momentu odbioru urządzenia w jakim nastąpi taka weryfikacja
 kryteria jakimi będzie kierował się końcowy użytkownik przy określaniu niesprawności urządzenia zakładają
m.in., że niesprawność może powstać np. podczas transportu lub na skutek niewłaściwej obsługi urządzenia.
Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający informuje, że treść zapytania nie dotyczy §1 pkt 6 projektu umowy. Jednocześnie Zamawiający
informuje, że z projektu umowy zostanie usunięty zapis § 3 pkt 6 oraz zapis § 7 ust.1 litera f.
Pytanie 4:
W SIWZ dla zadanie nr 6 Zamawiający wymaga wykazu usług na kwotę 100 000,00zł netto. Zadanie dotyczy urządzeń,
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które używane są do badań bezkontaktowych dla których Wykonawca w ostatnich 3 latach od terminu składania ofert
wykonał na rzecz Zamawiającego usługi na kwotę około 62 000,00 zł netto. Dodatkowo Garnizon Śląski jako jedyny w
Polsce dysponuje większą ilością tego typu urządzeń.
Czy w związku z tym Zamawiający jako podmiot na rzecz którego takie usługi były wykonywane obniży próg kwoty
minimalnej oraz przyjmie to jako dowód spełniający warunek.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapisu dot. warunku w zakresie ustalonej wartości wykonanych/
wykonywanych usług na zadanie nr 6 i obniża ww wartość do kwoty 60 000,00 zł netto.

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający załącza dokumenty w których dokonano ww modyfikacji tj.
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- zał. nr 4 do SIWZ – wykaz usług
- zał. nr 2 do SIWZ – wzór umowy

wyk. w 1 egz. CK
egz. pojedynczy-umieszczono
na stronie internetowej Zamawiającego
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