
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 236865-2014 z dnia 2014-11-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa obiektu Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu 
Śląskim - dobudowa skrzydła 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : 2.1 - przedmiary robót 
stanowią załącznik nr 4 do ogłoszenia 2.2 -...

Numer ogłoszenia: 379774 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 236865 - 2014 data 13.11.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj. śląskie, tel. 
032 2002050, fax. 032 2002060.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1). 
2. W ogłoszeniu jest: WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 

210.000,00 złotych należy wnieść w terminie składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu na okres 30 dni jak niżej: 1. Wadium należy wnieść w formach 
określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w pieniądzu, 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, 
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 
mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 
732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu 
należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w 
Katowicach Narodowy Bank Polski O/O Katowice 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 
Zaleca się umieszczenie dopisku - wadium dot. ZP-2380-643-94/2014. Wadium musi być 
wniesione najpóźniej w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu tj. do dnia 21.11.2014 r. do godziny 12:00 Za skuteczne wniesienie wadium w
pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 
21.11.2014 r., o godzinie 12:00 znajdzie się na koncie Zamawiającego. 3. Wadium w innej 
formie niż w ppkt. 2 należy złożyć (oryginał) w siedzibie Zamawiającego tj. KWP w 
Katowicach ul. J. Lompy 19, pokój 504 kasa - V piętro blok C najpóźniej w dniu 21.11.2014
do godziny 12:00 lub załączyć oryginał np. gwarancji zapłaty wadium do wniosku (oryginał 
gwarancji wadialnej załączony do wniosku zostanie przekazana do kasy Zamawiającego). 
Kasa jest czynna we pierwszy i ostatni dzień miesiąca kalendarzowego oraz we wtorki w 
godzinach oraz w godzinach 11:00 - 13:00 Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego
na okres od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. od dnia 
21.11.2014 r. do dnia przeprowadzenia licytacji - z uwagi na relatywny termin 
przeprowadzania licytacji Zamawiający wyznacza okres ważności wadium na 30 dni tj do 
dnia 20.12.2014 r. i nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp, a w 
szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art 46 ust 4a i 
ust 5 ustawy Pzp. Kserokopię gwarancji należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. Brak dokumentu we wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu nie spowoduje odrzucenia wniosku. 4. Wadium zostanie zwrócone w trybie 
określonym a) w art. 46 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień 
publicznych wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 
lub unieważnieniu postępowania, b) w art. 46 ust. 1A ustawy Prawo zamówień publicznych 



Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. c) w art.46 ust 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał wniosek przed 
upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. 
Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zatrzymuje 
wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.6.
Zgodnie z art.46 ust 4 a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zatrzymuje 
wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa 
w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, 
że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Uwaga: W przypadku składania wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji 
zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o zamówienie lub lidera konsorcjum jako działającego w imieniu wszystkich 
Wykonawców działających w konsorcjum.. 

3. W ogłoszeniu powinno być: WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium w 
wysokości 210.000,00 złotych należy wnieść w terminie składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu na okres 30 dni jak niżej: 1. Wadium należy 
wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w 
pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach 
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, 
poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620). 2. Wadium wnoszone w 
pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka 
Policji w Katowicach Narodowy Bank Polski O/O Katowice 91 1010 1212 0050 5013 9120 
0000 Zaleca się umieszczenie dopisku - wadium dot. ZP-2380-643-94/2014. Wadium musi 
być wniesione najpóźniej w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu tj. do dnia 27.11.2014 r. do godziny 10:00 Za skuteczne wniesienie wadium w
pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 
27.11.2014 r., o godzinie 10:00 znajdzie się na koncie Zamawiającego. 3. Wadium w innej 
formie niż w ppkt. 2 należy złożyć (oryginał) w siedzibie Zamawiającego tj. KWP w 
Katowicach ul. J. Lompy 19, pokój 504 kasa - V piętro blok C najpóźniej w dniu 27.11.2014
do godziny 10:00 lub załączyć oryginał np. gwarancji zapłaty wadium do wniosku (oryginał 
gwarancji wadialnej załączony do wniosku zostanie przekazana do kasy Zamawiającego). 
Kasa jest czynna we pierwszy i ostatni dzień miesiąca kalendarzowego oraz we wtorki w 
godzinach oraz w godzinach 11:00 - 13:00 Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego
na okres od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. od dnia 
27.11.2014 r. do dnia przeprowadzenia licytacji - z uwagi na relatywny termin 
przeprowadzania licytacji Zamawiający wyznacza okres ważności wadium na 30 dni tj do 
dnia 26.12.2014 r. i nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp, a w 
szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art 46 ust 4a i 
ust 5 ustawy Pzp. Kserokopię gwarancji należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. Brak dokumentu we wniosku o dopuszczenie do udziału w 



postępowaniu nie spowoduje odrzucenia wniosku. 4. Wadium zostanie zwrócone w trybie 
określonym a) w art. 46 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień 
publicznych wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 
lub unieważnieniu postępowania, b) w art. 46 ust. 1A ustawy Prawo zamówień publicznych 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. c) w art.46 ust 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał wniosek przed 
upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. 
Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zatrzymuje 
wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.6.
Zgodnie z art.46 ust 4 a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zatrzymuje 
wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa 
w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, 
że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Uwaga: W przypadku składania wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji 
zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o zamówienie lub lidera konsorcjum jako działającego w imieniu wszystkich 
Wykonawców działających w konsorcjum.. 

4. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.11). 
5. W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji 

elektronicznej: 21.11.2014 godzina 12:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w 
Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 blok C, piętro
VII, pokój 747. 

6. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
licytacji elektronicznej: 27.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji 
w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 blok C, 
piętro VII, pokój 747. 


