Katowice, dnia 01.03.2018 r.
WT-I.2370.5.2018

Odpowiedź na pytanie oraz wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych t.j. (Dz.U. z 2017 r poz. 1579 z późn. zm, zwana dalej p.z.p.) Zamawiający
udziela odpowiedzi na pytania, wyjaśniając oraz zmieniając treść SIWZ w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na
realizację zadania p.n.:
„Dostawa 6 samochodów dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia)”
Zapytanie Wykonawcy:
Bardzo proszę o wskazanie adresu internetowego, gdzie będę mógł znaleźć specyfikację do
zamówienia z tematu wiadomości.
Wyjaśnienia zamawiającego :
Zgodnie z brzmieniem Sekcji I punkt I.1) Ogłoszenia o zamówieniu wszelkie dokumenty
dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są na stronie internetowej
Zamawiającego:
www.katowice.kwpsp.gov.pl
Odnośniki do zamówień publicznych dostępne są na stronie głównej bez konieczności
wchodzenia w „podstrony”.
Zmiana treści SIWZ:
Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że:
Punkt 17. SIWZ - „KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT” w części „Punkty
dodatkowe przyznawane w ocenie technicznej” otrzymuje brzmienie:
„Punkty dodatkowe przyznawane w ocenie technicznej:
- 10 pkt. za dostarczenie 5 spośród 10 wymaganych szt. radiotelefonów nasobnych wraz
z osprzętem zgodnym z SIWZ wykonanych zgodnie z certyfikatem ATEX – (iskrobezpiecznych
– Ex) i spełniających pozostałe wymagania zapisane w ZAŁĄCZNIKU nr 4 do SIWZ w pkt.
5.8;
- 10 pkt. za dostarczenie 5 spośród 10 wymaganych szt. terminali nasobnych TETRA wraz
z osprzętem zgodnym z SIWZ wykonanych zgodnie z certyfikatem ATEX – (iskrobezpiecznych

– Ex) i spełniających pozostałe wymagania zapisane w ZAŁĄCZNIKU nr 4 do SIWZ w pkt.
5.8;
- 5 pkt. za dostarczenie dodatkowego tabletu w wykonaniu typu RUGGED (o wzmocnionej
wytrzymałości) o przekątnej ekranu od 9,00 do 12,00 cali z zainstalowaną aplikacją
operatorską opisaną w ZAŁĄCZNIKU nr 4do SIWZ w pkt. 5.10;
- 5 pkt. za zamontowanie dodatkowego radiotelefonu TETRA w przedziale „A” kierowcy
spełniającego wymagania opisane w ZAŁĄCZNIKU nr 4 do SIWZ w pkt. 5.7;”
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że ilekroć w dokumentacji postępowania
własnych systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego
podyktowane są koniecznością zapewnienia kompatybilności przedmiotu
z innymi urządzeniami oraz oprogramowaniem użytkowym i
wykorzystywanymi przez Zamawiającego.
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Dokonane wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ wiążą wykonawców z chwilą powzięcia do
wiadomości.
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