Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach
Zespół Zamówień Publicznych

Katowice, dnia 17.01.2018 r.
egz. pojedynczy

ZP-2380-435-99/17/194/2018

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 związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZP2380-435-99/2017 uprzejmie proszę o rozważenie przez Zamawiającego zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w zakresie rozdziału III tj. Warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków ust. 1.2g- dla zadania nr 7, co do wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem co najmniej
jednej usługi serwisowej obejmującej: naprawę/adjustację wzorcowanie przyrządów do badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu typu Alcotest DRAGER 9510 wykonaną lub wykonywaną na kwotę, co najmniej 10 000 zł netto.
Powyższe uzasadniam tym, iż jak wynika z samej SIWZ (rozdział I pkt 3.7 - zadanie 7) KWP w Katowicach dysponuje
jedynie 3 szt. analizatorów wydechu typu Alcotest DRAGER 9510. Ilość posiadanych urządzeń tego typu przez inne
Komendy jest porównywalna. Z tych względów - z uwagi na ograniczoną ilość urządzeń tego typu, a tym samym niskie
koszty obsługi - wykazanie przez Wykonawcę, iż wykonał usługę serwisową wskazanego urządzenia na kwotę 10 000 zł jest
mało realne.”
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie progu kwoty minimalnej i dokonuje modyfikacji treści SIWZ zapisu dot.
warunku w zakresie ustalonej wartości wykonanych/ wykonywanych usług na zadanie nr 7 i obniża ww. wartość do
kwoty 243,00 zł netto.
Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp zmianie ulegają poniższe terminy:
- termin składnia ofert;
- termin otwarcia ofert;
- termin wnoszenia wadium.
TERMIN

TERMINY OKREŚLONE W SIWZ I
OGŁOSZENIU

NOWY TERMIN

Termin składania ofert

31.01.2008 r.. godzina 12:00

05.02.2018 r. godzina 12:00

Termin otwarcia ofert

31.01.2008 r.. godzina 12:30

05.02.2018 r.. godzina 12:30

Termin wnoszenia wadium

31.01.2008 r.. godzina 12:00

05.02.2018 r.. godzina 12:00

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, iż zgodnie z art. 12a ust 3 ustawy Pzp
dokonano zmiany ogłoszenia o zamówieniu i zmiana ogłoszenia w dniu 17.01.2018 r. została przekazana Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej i zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie po ogłoszeniu.
W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający załącza dokumenty w których dokonano ww modyfikacji tj.
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
- Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług

wyk. w 1 egz. CK/BB
egz. pojedynczy-umieszczono na stronie BIP Zamawiającego
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