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INFORMACJA O MODYFIKACJI INFORMACJI O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach  informuje,  że  modyfikuje  zapisy  opublikowanej  w  dniu
12.03.2018 r. l.dz. ZP-2380-732-132/17/750/2018 informacji o unieważnieniu  postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Zakup i  dostawa sprzętu drukującego w ramach pierwszego wyposażenia dla
jednostek podległych KWP w Katowicach” w zakresie punktu 3 dotyczącego oferty 006 złożonej przez Wykonawcę
Centrum Komputerowe PLANETA Marcin Dejas ul. Piwna 32 43-100 Tychy z dotychczasowych:
„Wykonawca w poz 2 „Urządzenie wielofunkcyjne A4 Mono” i poz. 3 „Urządzenie wielofunkcyjne A4 Color” tabeli –
załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy nie wskazał producenta i modelu jak również typu zaproponowanego
urządzenia  „Bębna”,  co  było  wymagane  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  kol.  4  tabeli  „Producent  i  model
zaproponowanego urządzenia i  dodatkowych opcji  ** jak również  zapisem zawartym pod tabelą  ** -  Wykonawca
zobowiązany jest podać model urządzenia jak również typy poszczególnych elementów z których składa się urządzenie
(TYP TONERA, TYP BĘBNA, zastosowane typy  podajników, finischer itp..) Jako typ tonera dodatkowego Zamawiający
wymaga podania jego producenta, nazwy handlowej oraz wydajności wskazanej jako ilość stron A4 przy pokryciu 5%.
Zamawiający informuje, iż w przypadku braku wpisania producenta i modelu urządzenia oraz elementów składowych
urządzenia j.w. oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP.
Również zgodnie z pkt. 20 rozdziału I SIWZ „Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę producenta i modelu
oferowanych  urządzeń  jak  również  dodatkowych  podzespołów  urządzeń  wchodzących  w  skład  danej  pozycji
asortymentu  w załączniku  nr  3 do  SIWZ.  Brak  wpisania modelu  i  producenta  oferowanych urządzeń  jak  również
dodatkowych podzespołów urządzeń  wchodzących  w skład  danej  pozycji  skutkować będzie  odrzuceniem oferty  na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp– jako niezgodnej z SIWZ”
na:
„Wykonawca w poz. 3 „Urządzenie wielofunkcyjne A4 Color” tabeli – załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy nie
wskazał  producenta  i  modelu  jak  również  typu  zaproponowanego  urządzenia  „Bębna”,  co  było  wymagane  przez
Zamawiającego zgodnie z kol. 4 tabeli „Producent i model zaproponowanego urządzenia i dodatkowych opcji ** jak
również zapisem zawartym pod tabelą  ** - Wykonawca zobowiązany jest podać model urządzenia jak również typy
poszczególnych  elementów  z  których  składa  się  urządzenie  (TYP  TONERA,  TYP  BĘBNA,  zastosowane  typy
podajników,  finischer  itp..)  Jako  typ  tonera  dodatkowego  Zamawiający  wymaga  podania  jego  producenta,  nazwy
handlowej oraz wydajności wskazanej jako ilość stron A4 przy pokryciu 5%. Zamawiający informuje, iż w przypadku
braku  wpisania  producenta  i  modelu  urządzenia  oraz  elementów  składowych  urządzenia  j.w.  oferta  Wykonawcy
zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP.
Również zgodnie z pkt. 20 rozdziału I SIWZ „Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę producenta i modelu
oferowanych  urządzeń  jak  również  dodatkowych  podzespołów  urządzeń  wchodzących  w  skład  danej  pozycji
asortymentu  w załączniku  nr  3 do  SIWZ.  Brak  wpisania modelu  i  producenta  oferowanych urządzeń  jak  również
dodatkowych podzespołów urządzeń  wchodzących  w skład  danej  pozycji  skutkować będzie  odrzuceniem oferty  na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp– jako niezgodnej z SIWZ”.

Pozostałe zapisy ww. dokumentu pozostają bez zmian, tym samym Zamawiający podtrzymuje swoją decyzję
o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
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umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz  w miejscu publicznie dostępnym
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