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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218940-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Radiotelefony
2018/S 096-218940

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 074-163828)

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:
ZP-2380-85-/2018 Zakup i dostawa radiotelefonów standardu DMR wraz z osprzętem oraz zakup, instalację i
uruchomienie dyspozytorskiego systemu łączności analogowo-cyfrowej w technologii IP
Numer referencyjny: ZP-2380-85-/2018

II.1.2) Główny kod CPV
32236000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy;
b) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy dla zadania nr 1;
c) załączniku nr 3 do SIWZ – projekt umowy dla zadania nr 2;
d) załącznik nr 4 a, b i c do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1;
e) załącznik nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2;
3. Zamówienie jest podzielone na dwa zadania - części:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163828-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
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a) cześć 1 – zakup radiotelefonów standardu DMR wraz z osprzętem;
b) cześć 2 – zakup, instalację i uruchomienie dyspozytorskiego systemu łączności analogowo-cyfrowej w
technologii IP.
4. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia dla zadania nr 1 zakup dodatkowego asortymentu w ramach
prawa opcji do wysokości środków przeznaczonych na realizację zamówienia dla tego zadania. Szczegóły
dotyczące prawa opcji znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy dla zadania nr 2.

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

18/05/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 074-163828

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
6. Zamawiający wymaga min. 36 miesięcy gwarancji na:
a) radiotelefony określone w załączniku nr 4a, 4bI i 4bII oraz urządzeń ładujących
b) na całość systemu dla zadania 2
Liczone od dnia odbioru pozytywnego protokołu odbioru końcowego.
Niniejsza gwarancja jest kryterium oferty.
7. Zamawiający wymaga gwarancji producenta dla asortymentu wskazanego w załączniku nr 4c do SIWZ
oraz min. 12 miesięcy dla baterii dla radiotelefonów wskazanych w załączniku nr 4a, liczone od dnia odbioru
pozytywnego protokołu odbioru końcowego.
Powinno być:
6. Zamawiający wymaga min. 36 miesięcy gwarancji na:
1 radiotelefony określone w załączniku nr 4a, 4bI i 4bII
2 na całość systemu dla zadania 2
liczone od dnia odbioru pozytywnego protokołu odbioru końcowego.
Niniejsza gwarancja jest kryterium oferty.
7. Zamawiający wymaga gwarancji producenta dla asortymentu wskazanego w załączniku nr 4c do SIWZ oraz
min. 12 miesięcy dla baterii dla radiotelefonów wskazanych w załączniku nr 4a oraz dla urządzeń ładujących,
liczone od dnia odbioru pozytywnego protokołu odbioru końcowego.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Zaleca się
umieszczenie dopisku „wadium dot. ZP-2380-85/2018 dla zadania nr .........
Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 23.5.2018 r. do godziny 10:00.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj.
najpóźniej w dniu 23.5.2018 r. o godzinie 10:00 znajdzie się na koncie Zamawiającego.
Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego
(art. 45 ust. 7 ustawy PZP). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia
wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych
na rachunek Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku
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prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a
więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunek
Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Powinno być:
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Zaleca się
umieszczenie dopisku „wadium dot. ZP-2380-85/2018 dla zadania nr ......... Wadium musi być wniesione
najpóźniej w terminie do dnia 4.6.2018 r. do godziny 10:00. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu
Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 4.6.2018 r. o godzinie 10:00
znajdzie się na koncie Zamawiającego.
Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego
(art. 45 ust. 7 ustawy Pzp). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia
wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych
na rachunek Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku
prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a
więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunek
Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/06/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/05/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 04/06/2018
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


