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Ogłoszenie nr 500097099-N-2018 z dnia 02-05-2018 r.

Katowice:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 550010-N-2018 

Data: 24/04/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, ul.

ul. J. Lompy  19, 40038   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail

zamowienia@slaska.policja.gov.pl, faks 322 002 060. 

Adres strony internetowej (url): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 1 

W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 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 

W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 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 na

lata 2018-2019 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są "Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz

adiustacji, wzorcowania przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

typu: Alkotest AlcoBlow, 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. 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: 3.1 Zadanie nr 1 – Usługi

serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów do badania zawartości

alkoholu w wydychanym powietrzu typu: alkotest AlcoBlow (229szt) 3.2 Zadanie nr 2 – Usługi

serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów do badania zawartości

alkoholu w wydychanym powietrzu typu: alkotest Drager 9510IR (36szt.) 3.3 Zadanie nr 3 –

Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów do badania

zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: alkotest Drager 6820 (7szt), 3.4 Zadanie nr

4 - Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów do badania

zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: Alkomat AL4000/4000V (30szt) 3.5

Zadanie nr 5 - Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów

do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: Alkomat iBlow (19szt) 3.6

Zadanie nr 6 - Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji /kalibracji/ wzorcowania

przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu:alkotest DRAGER

5820 (6 szt) 4. W ramach każdego zadania przedmiotem zamówienia jest podstawowa usługa

dotycząca przeglądu technicznego adiustacji i wzorcowania (dot. zadania nr 1,2,3,4,5,6),

naprawy urządzeń oraz wymiana wyeksploatowanych materiałów w urządzeniach do badania

zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek terenowych

policji garnizonu śląskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP Gliwice
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na lata 2018-2019. 5. Zamawiający wymaga, aby Gwarancja wynosiła: a) na przegląd techniczny

i wykonaną naprawę co najmniej 6 miesięcy b) na części zamienne co najmniej 24 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym. 6. Zamawiający wymaga aby

Wykonawca każdorazowo dostarczył wraz z urządzeniem świadectwo wzorcowania (na każde

urządzenie osobno) wystawione przez upoważniony do tego podmiot. (dot. zadań w których jest

przewidziane wzorcowanie urządzeń) 7. Zamawiający wymaga, aby usługa wzorcowania

wykonywana była minimum w dwóch punktach 0,1 i 0,25 mg/dm3 po 10 testów w każdym

stężeniu. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości usług wskazanych w

formularzu cenowym dla każdego zadania w sytuacji pozyskania urządzeń w formie darowizny

lub zakupu nowych lub wycofania z eksploatacji posiadanych urządzeń przy czym zmiana ta nie

będzie dotyczyć zmiany warunków umowy. 9. Transport urządzeń w celu wykonania usługi oraz

zwrotu do bezpośrednich użytkowników odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 10.

Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z

podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im

powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do

SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się we wzorze umowy (załącznik nr 2 do

SIWZ). Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający

zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia a rozliczenie będzie następować za zrealizowane

usługi wg cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym – załącznik nr 3 do SIWZ

oraz w przypadku braku wyszczególnionych pozycji w formularzu cenowym stosowany będzie

cennik firmy na dzień wykonania usługi. Wykonawca winien najpóźniej w dniu podpisania

umowy przedstawić Zamawiającemu aktualny cennik wykonywanych usług. W przypadku

każdorazowej zmiany cen usług Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny cennik

wykonywanych usług. Cena wyliczona na podstawie dyspozycji punktu X SIWZ posłuży

Zamawiającemu do wyboru najkorzystniejszej oferty 

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są "Usługi serwisowe w zakresie

naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów do badania zawartości alkoholu w

wydychanym powietrzu typu: Alkotest AlcoBlow, 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
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oraz CBŚ i BSW na lata 2018-2019 zgodnie z podziałem na zadania wskazane w pkt. 3. 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: 3.1 Zadanie nr 1 – Usługi

serwisowe w zakresie naprawy, adiustacji przyrządów do badania zawartości alkoholu w

wydychanym powietrzu typu: alkotest AlcoBlow (229szt) 3.2 Zadanie nr 2 – Usługi serwisowe w

zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów do badania zawartości alkoholu w

wydychanym powietrzu typu: alkotest Drager 9510IR (36szt.) 3.3 Zadanie nr 3 – Usługi

serwisowe w zakresie naprawy, adiustacji, przyrządów do badania zawartości alkoholu w

wydychanym powietrzu typu: alkotest Drager 6820 (7szt), 3.4 Zadanie nr 4 - Usługi serwisowe

w zakresie naprawy, adiustacji, przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym

powietrzu typu: Alkomat AL4000/4000V (30szt) 3.5 Zadanie nr 5 - Usługi serwisowe w zakresie

naprawy, adiustacji, przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu:

Alkomat iBlow (19szt) 3.6 Zadanie nr 6 - Usługi serwisowe w zakresie naprawy, adiustacji,

przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu:alkotest DRAGER

5820 (6 szt) 4. W ramach zadania przedmiotem zamówienia jest podstawowa usługa dotycząca

przeglądu technicznego adiustacji (dot. zadania nr 1,3,4,5,6) i wzorcowania (dot. zadania nr 2)

oraz naprawy urządzeń i wymiana wyeksploatowanych materiałów w urządzeniach do badania

zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek terenowych

policji garnizonu śląskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP Gliwice

na lata 2018-2019. 5. Zamawiający wymaga, aby Gwarancja wynosiła: a) na przegląd techniczny

i wykonaną naprawę co najmniej 6 miesięcy b) na części zamienne co najmniej 24 miesięcy.

Gwarancja liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym. 6. Zamawiający wymaga aby

Wykonawca każdorazowo dostarczył wraz z urządzeniem świadectwo wzorcowania (na każde

urządzenie osobno) wystawione przez upoważniony do tego podmiot. (dot. zadań w których jest

przewidziane wzorcowanie urządzeń) 7. Zamawiający wymaga, aby usługa wzorcowania

wykonywana była minimum w dwóch punktach 0,1 i 0,25 mg/dm3 po 10 testów w każdym

stężeniu. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości usług wskazanych w

formularzu cenowym dla każdego zadania w sytuacji pozyskania urządzeń w formie darowizny

lub zakupu nowych lub wycofania z eksploatacji posiadanych urządzeń przy czym zmiana ta nie

będzie dotyczyć zmiany warunków umowy. 9. Transport urządzeń w celu wykonania usługi oraz

zwrotu do bezpośrednich użytkowników odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 10.

Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
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podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im

powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do

SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się we wzorze umowy (załącznik nr 2 do

SIWZ). Uwaga: Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający

zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia a rozliczenie będzie następować za zrealizowane

usługi wg cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym – załącznik nr 3 do SIWZ

oraz w przypadku braku wyszczególnionych pozycji w formularzu cenowym stosowany będzie

cennik firmy na dzień wykonania usługi. Wykonawca winien najpóźniej w dniu podpisania

umowy przedstawić Zamawiającemu aktualny cennik wykonywanych usług. W przypadku

każdorazowej zmiany cen usług Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny cennik

wykonywanych usług. Cena wyliczona na podstawie dyspozycji punktu X SIWZ posłuży

Zamawiającemu do wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Załączniki do ogłoszenia 

Punkt: dot. zadania 1,2,3,4,5 i 6 

W ogłoszeniu jest: W ramach każdego zadania przedmiotem zamówienia jest podstawowa

usługa dotycząca przeglądu technicznego adiustacji i wzorcowania (dot. zadania nr 1,2,3,4,5,6),

naprawy urządzeń oraz wymiana wyeksploatowanych materiałów w urządzeniach do badania

zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek terenowych

policji garnizonu śląskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP Gliwice

na lata 2018-2019 

W ogłoszeniu powinno być: W ramach zadania przedmiotem zamówienia jest podstawowa

usługa dotycząca przeglądu technicznego adiustacji (dot. zadania nr 1,3,4,5,6) i wzorcowania

(dot. zadania nr 2) oraz naprawy urządzeń i wymiana wyeksploatowanych materiałów w

urządzeniach do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w

użytkowaniu jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego Komendy Wojewódzkiej Policji

w Katowicach w tym KAP Gliwice na lata 2018-2019. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu: Data: 2018-05-07, godzina: 09:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-05-10, godzina: 09:00, 

 


