
 

Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 
„Zwiększenie efektywności energetycznej instalacji grzewczej i źródła ciepła w budynku KPP 

Żywiec przy Al. Piłsudskiego 52” - zadanie współfinansowane z WFOŚiGW 

 
ZP-2380-379-64/3350/2018      Katowice, dnia 08.11.2018 r. 

 
          Egz. pojedynczy 

 
Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zwiększenie efektywności energetycznej 

instalacji grzewczej i źródła ciepła w budynku KPP Żywiec przy Al. Piłsudskiego 52” zadanie współfinansowane 
z WFOŚiGW 

 
 

 Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do niniejszego postępowania prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zapytanie z dnia 07.11.2018 r. 
Pyt. 1 „W rozdziale III pkt 1 SIWZ istnieje zapis określający termin wykonania etapu nr 2  "1. części etapu nr 2 tj. 

zakup urządzeń i wykonanie robót budowlano-instalacyjnych objętych dofinansowaniem z WFOŚiGW do 
dnia 21 grudnia 2018 r." Proszę o jednoznaczną odpowiedź które czynności według numeracji z przedmiaru 
robót mają być wykonane w tym terminie. Biorąc pod uwagę że termin związania ofertą mija 14 grudnia 
nawet dokonanie zakupu urządzeń do 21.12.2018 wydaje się niemożliwe.” 

Odp. 1 W terminie do dnia 21.12.2018 r. należy dokonać zakupu materiałów niezbędnych do modernizacji 
instalacji grzewczej, np. grzejniki, przewody, armatura, zawory termostatyczne, wymiennik ciepła, itp. 
i wykonać ich montaż na kwotę 260 700,00 zł 

 
Ponadto Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych modyfikuje treść SIWZ w następującym zakresie: 
 
1. w Rozdziale IV pkt 2 wykreśla się słowa: „Oświadczenie winno zostać złożone w formie oryginału.” 

 
2. w Rozdziale VIII pkt 2  
 jest: 

„2. Pozostałe dokumenty, tj. wymienione w rozdziale IV litera B i C-H SIWZ Wykonawcy będą musieli złożyć 
na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).” 
 
zmienia się na: 
„2. Pozostałe dokumenty, tj. wymienione w rozdziale IV litera B oraz C-H SIWZ Wykonawcy będą 
musieli złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej 
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1126) i Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia z dnia 16 października 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1993).” 
 
Biorąc pod uwagę powyższe termin składania ofert oraz wniesienia wadium nie ulega zmianie i upływa w dniu 

14.11.2018 r. o godzinie 09:30, tym samym otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.11.2018 r. o godzinie 10:00 
 
 
 
 

 
 
wyk. w 1 egz. BB 
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 


