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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26802-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
2018/S 013-026802

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 247-518982)

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:
Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów do badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego
Numer referencyjny: ZP-2380-435-99/2017

II.1.2) Główny kod CPV
50410000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są „Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów
do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: Alkomat A 2.0, Alkomat Siemens, Alkotest
Alcoquant 6020, 3020, Alkotest Drager 7410, Alkotest AlcoBlow, Alcosensor IV, Alcosensor FST, Alkotest
Drager 9510IR, Alkotest Drager 6820, Alkomat AL4000/4000V, Alkomat iBlow 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 zgodnie z podziałem na zadania wskazane w pkt. 3.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: 2.1 załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy,
2.2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy, 2.3 załączniku nr 3 do SIWZ – formularze cenowe.
3. Zamówienie jest podzielone na dziesięć zadań.
4. Zamawiający wymaga, aby Gwarancja wynosiła:
a) na przegląd techniczny i wykonaną naprawę co najmniej 6 miesięcy b) na części zamienne co najmniej 24
mies.

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

17/01/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 247-518982

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w szczególności w zakresie posiadanego doświadczenia
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się posiadaniem doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
(...)
g) dla zadania nr 7 co najmniej jedną usługę serwisową obejmującą: naprawę/adiustację, wzorcowanie
przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu alkotest Drager 9510IR wykonaną
lub wykonywaną na kwotę, co najmniej 10 000,00 PLN netto.
(...)
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w szczególności w zakresie posiadanego doświadczenia
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się posiadaniem doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
(...)
g) dla zadania nr 7 co najmniej jedną usługę serwisową obejmującą: naprawę/adiustację, wzorcowanie
przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu alkotest Drager 9510IR wykonaną
lub wykonywaną na kwotę, co najmniej 243,00 PLN netto.
(...)
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 31/01/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 05/02/2018
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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