ZP–2380–753-6/17/753/2018

Katowice, dn. 12.03.2018 r.

Egz. pojedynczy
Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Zakup PLATFORMY
sprzętowo-programowej na potrzeby zadania: „Zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem na
potrzeby e-usług w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego - śląska policja bliżej
społeczeństwa”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły
zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej podano treść pytań z odpowiedziami.
Zapytanie z dnia 26.02.2018 r.
Pyt. 1
„Będąc zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu pod nr ZP-2380-735-6/17/2018 na „Zakup
PLATFORMY sprzętowo-programowej na potrzeby zadania Zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania
wraz z wdrożeniem na potrzeby e-usług”, prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego wzoru umowy
w postaci Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W naszej ocenie nie został on
dołączony do listy załączników opublikowanych w ramach niniejszego postępowania na stronie:
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi/27316,ZP-2380735-6172018-Zakup-PLATFORMY-sprzetowo-programowej-na-potrzeby-zadania-Za.html”
Odp. 1 Zamawiający zamieszcza załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy po modyfikacji.
Zapytanie z dnia 07.03.2018 r.
Pyt. 1
„W przedmiocie postępowania nr ZP-2380-753-6/17/2018, działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp,
w związku z brakiem opublikowania do dnia dzisiejszego na stronie internetowej Zamawiającego wzoru
umowy/istotnych postanowień umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) proszę o wskazanie ostatecznego terminu,
w którym dokument ten zostanie udostępniony.”
Odp. 1 Zamawiający zamieszcza załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy po modyfikacji.
Zapytanie z dnia 08.03.2018 r.
Pyt. 1
„Proszę o weryfikację załącznika pn. „JZalacznik_nr_5_do_SIWZ_-_JEDZ_-_elektroniczny_-_espd-request”
opublikowanego na stronie Zamawiającego, ponieważ po zaimportowaniu go na stronę
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl plik nie otwiera się. W zamian pojawia się komunikat:
„Załadowany plik nie mógł zostać poprawnie odczytany. Czy to jest prawidłowy plik wniosku lub odpowiedzi
ESPD?”
Odp. 1 Zamawiający informuje, iż plik zawierający JEDZ w formie ESPD jest poprawny i należy go pobrać
zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ stanowiącym załącznik nr 5 b do SIWZ. Zamawiający ponownie
zamieszcza na ten załącznik nr 5 i 5a do SIWZ opisując go „po modyfikacji” z uwagi na brak
technicznych możliwości załączenia identycznego pliku na stronie BIP.
Ponadto Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych modyfikuje SIWZ w tym miedzy innymi modyfikuje rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku
udziału w postępowaniu oraz wprowadza zapisy dotyczące przeprowadzenia aukcji elektronicznej, tym samym podlega
zmianie ogłoszenie o zamówieniu, oraz załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6 do SIWZ. Równocześnie Zamawiający
wycofuje załącznik nr 7 do SIWZ i zmienia kolejność załącznika nr 8 do SIWZ, który po zmianie otrzymuje nazwę
załącznika nr 7 do SIWZ.
Zamawiający zamieszcza na stronie BIP:
1.
SIWZ po modyfikacji
2.
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy po modyfikacji
3.
Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy wraz z załącznikami po modyfikacji
4.
Załącznik nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia z załącznikami po modyfikacji
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Załącznik nr 5a do SIWZ - JEDZ ESPD po modyfikacji
Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz dostaw po modyfikacji
Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej po modyfikacji.

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, iż w oparciu o z art. 38 ust. 4a pkt 2 oraz
art. 12a ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano zmiany ogłoszenia o zamówieniu, a zmiana ogłoszenia
została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i niezwłocznie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Biorąc pod uwagę powyższe termin składania ofert i wniesienia wadium nie ulega zmianie i upływa w dniu
03.04.2018 r. o godzinie 1000, tym samym otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.04.2018 r. o godzinie 1030

Wyk w 1 egz. BB
- umieszczono na stronie internetowej zamawiającego wraz z załącznikami
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