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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 

27020829200000, ul. ul. J. Lompy  19, 40038   Katowice, woj. śląskie, tel. 

322 002 050, faks 322 002 060. 

Adres strony internetowej (url): 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń 

lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7

W ogłoszeniu jest: 1. Oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji złożone na 

załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 2. 

Oświadczenie Wykonawcy o okresie gwarancji, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ 

- formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 3. Oświadczenie Wykonawcy, że

w przypadku braku wskazania zwiększonego okresu gwarancji, oferuje przedmiot 

zamówienia z minimalna gwarancja wymaganą przez Zamawiającego, złożone na 

załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 4. 

Oświadczenie dot. wartości zużycia paliwa (w litrach na 100 km) dla oferowanego 

pojazdu w warunkach miejskich (nie uwzględniając pracy urządzenia HDS) wg 

danych z homologacji typu pojazdu lub świadectwa zgodności WE wynosi …............

l/100 km 5. Wskazanie w załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy marki, 



modelu i wersji oferowanego samochodu oraz producenta (marki)i modelu dźwigu 

HDS, który zostanie zamontowany na pojeździe. 6. Oświadczenie Wykonawcy, że 

oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2016 

roku i wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku 

I-go złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym 

dokumencie. 7. Oświadczenie Wykonawcy, że cena oferty zawiera koszt zapewnienia

na terenie województwa śląskiego szkolenia zakończonego egzaminem i uzyskaniem 

uprawnień UDT dla dwóch pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w 

Katowicach z zakresu obsługi urządzenia HDS, które zostanie zamontowane na 

pojeździe bazowym oraz że w ramach szkolenia Wykonawca zapewni materiały 

szkoleniowe, pokryje koszt pierwszego egzaminu oraz koszty dokumentów 

potwierdzających uzyskane uprawnienia, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - 

formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 8. Oświadczenie Wykonawcy, że 

dostarczony w ramach realizacji umowy pojazd będzie spełniał normy wskazane w 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 r. dla: zużycia energii, 

emisji dwutlenku węgla, emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz 

węglowodorów złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na 

odrębnym dokumencie. 9. Wyciąg ze świadectwa homologacji analogicznego (ten 

sam typ, model, marka, wersja wyposażeniowa) do zaoferowanego typu pojazdu 

bazowego lub świadectwo zgodności WE pojazdu analogicznego do zaoferowanego 

typu pojazdu bazowego. Zgodnie z rozdziałem V podpunkt 1.3 lit a) załącznika nr 4 

do SIWZ – specyfikacja techniczna. 10. Oficjalny katalog (w języku polskim) 

producenta/importera pojazdu, zawierający dane techniczne oraz wyposażenie 

pojazdu bazowego z zaznaczeniem danych potwierdzających spełnienie warunków 

specyfikacji wskazanych w załączniku nr 4 do SIWZ. Katalog może być przedłożony

w formie kserokopii lub oryginału. Katalog nie musi być podpisany przez 

Wykonawcę. 11. Oficjalny katalog lub inny dokument (w języku polskim) 

producenta/importera oferowanego urządzenia HDS, zawierający dane techniczne z 

zaznaczeniem danych potwierdzających spełnienie warunków specyfikacji 

wskazanych w załączniku nr 4 do SIWZ. Katalog może być przedłożony w formie 

kserokopii lub oryginału. Katalog nie musi być podpisany przez Wykonawcę. 12. 

Lista autoryzowanych stacji obsługi dla oferowanej marki pojazdu na terenie całego 



kraju. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej jednej 

autoryzowanej stacji obsługi pojazdu bazowego oraz hydraulicznego dźwigu 

samochodowego (żurawia) znajdujących się na terenie województwa śląskiego. 13. 

Oświadczenie Wykonawcy, czy wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy w ramach

zaoferowanej ceny dodatkowe wyposażenie tj. plandekę mocowaną do burt pojazdu 

wraz z montowanym do burt pojazdu prostokątnym stelażem o wysokości plandeki 

od podłogi skrzyni nie mniejszej niż 2,5 metra, o konstrukcji stelaża odpowiednio 

usztywnionej i wzmocnionej, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz 

ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 14. Oświadczenie Wykonawcy, że w 

przypadku braku wskazania czy cena ofertowa zawiera dodatkowe wyposażenie tj. 

plandekę wraz ze stelażem, dostarczy przedmiot zamówienia bez wyposażenie 

dodatkowego, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na 

odrębnym dokumencie. 15. Zgodnie z art. 91 ust. 3A ustawy Pzp Wykonawca jest 

zobligowany do oferty załączyć informację w formularzu ofertowym o następującej 

treści „Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór będzie* / nie będzie*

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze

złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania …………….. , oraz 

wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku ……….…………..” 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji 

złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym 

dokumencie. 2. Oświadczenie Wykonawcy o okresie gwarancji, złożone na 

załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 3. 

Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku braku wskazania zwiększonego okresu 

gwarancji, oferuje przedmiot zamówienia z minimalna gwarancja wymaganą przez 

Zamawiającego, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na 

odrębnym dokumencie.5. Wskazanie w załączniku nr 1 do SIWZ - formularz 

ofertowy marki, modelu i wersji oferowanego samochodu oraz producenta (marki)i 

modelu dźwigu HDS, który zostanie zamontowany na pojeździe. 6. Oświadczenie 

Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, 

wyprodukowany w 2016 roku i wolny od wad technicznych i prawnych, 

dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - 



formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 7. Oświadczenie Wykonawcy, że 

cena oferty zawiera koszt zapewnienia na terenie województwa śląskiego szkolenia 

zakończonego egzaminem i uzyskaniem uprawnień UDT dla dwóch pracowników 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z zakresu obsługi urządzenia HDS, 

które zostanie zamontowane na pojeździe bazowym oraz że w ramach szkolenia 

Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe, pokryje koszt pierwszego egzaminu 

oraz koszty dokumentów potwierdzających uzyskane uprawnienia, złożone na 

załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 8. 

Oświadczenie Wykonawcy, że dostarczony w ramach realizacji umowy pojazd będzie

spełniał normy wskazane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

10.05.2011 r. dla: zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, emisji zanieczyszczeń: 

tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów złożone na załączniku nr 1 do 

SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 9. Wyciąg ze świadectwa 

homologacji analogicznego (ten sam typ, model, marka, wersja wyposażeniowa) do 

zaoferowanego typu pojazdu bazowego lub świadectwo zgodności WE pojazdu 

analogicznego do zaoferowanego typu pojazdu bazowego. Zgodnie z rozdziałem V 

podpunkt 1.3 lit a) załącznika nr 4 do SIWZ – specyfikacja techniczna. 10. Oficjalny 

katalog (w języku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierający dane 

techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego z zaznaczeniem danych 

potwierdzających spełnienie warunków specyfikacji wskazanych w załączniku nr 4 

do SIWZ. Katalog może być przedłożony w formie kserokopii lub oryginału. Katalog

nie musi być podpisany przez Wykonawcę. 11. Oficjalny katalog lub inny dokument 

(w języku polskim) producenta/importera oferowanego urządzenia HDS, zawierający

dane techniczne z zaznaczeniem danych potwierdzających spełnienie warunków 

specyfikacji wskazanych w załączniku nr 4 do SIWZ. Katalog może być przedłożony

w formie kserokopii lub oryginału. Katalog nie musi być podpisany przez 

Wykonawcę. 12. Lista autoryzowanych stacji obsługi dla oferowanej marki pojazdu 

na terenie całego kraju. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co 

najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdu bazowego oraz hydraulicznego 

dźwigu samochodowego (żurawia) znajdujących się na terenie województwa 

śląskiego. 13. Oświadczenie Wykonawcy, czy wraz z przedmiotem zamówienia 

dostarczy w ramach zaoferowanej ceny dodatkowe wyposażenie tj. plandekę 



mocowaną do burt pojazdu wraz z montowanym do burt pojazdu prostokątnym 

stelażem o wysokości plandeki od podłogi skrzyni nie mniejszej niż 2,5 metra, o 

konstrukcji stelaża odpowiednio usztywnionej i wzmocnionej, złożone na załączniku 

nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 14. Oświadczenie 

Wykonawcy, że w przypadku braku wskazania czy cena ofertowa zawiera dodatkowe

wyposażenie tj. plandekę wraz ze stelażem, dostarczy przedmiot zamówienia bez 

wyposażenie dodatkowego, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz 

ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 15. Zgodnie z art. 91 ust. 3A ustawy Pzp 

Wykonawca jest zobligowany do oferty załączyć informację w formularzu 

ofertowym o następującej treści „Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że 

wybór będzie* / nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania …………….. , oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku ……….

…………..” 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak, Informacja na temat 

wadium Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 9 500,00 zł. Wadium 

należy wnieść 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. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015

r. poz. 978 i 1240). 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-2380-337-58/2016” Wadium musi być wniesione najpóźniej w 



terminie do dnia 05.09.2016 r. do godziny 12:00. Za skuteczne wniesienie wadium w 

pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej 

w dniu 05.09.2016 o godzinie 12:00 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. 3. Wadium w innej formie niż w ppkt. 2 

należy złożyć (oryginał) razem z ofertą w oddzielnej kopercie, a jego kopię 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część oferty. 

Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w rozdziale VII 

SIWZ. Kserokopię gwarancji należy dołączyć do oferty. Brak dokumentu w ofercie 

nie spowoduje odrzucenia oferty. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz 

nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp, a w szczególności zapisów 

ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust 4a i ust 5 

ustawy Pzp, ponadto z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz 

powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób 

nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium ma zabezpieczać 

interes Zamawiającego na okres wskazany w pkt VII SIWZ 5. Oferta Wykonawcy, 

który nie zabezpieczy uczestnictwa w postępowaniu akceptowaną formą wadium 

zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy 

prawo zamówień publicznych. 6. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone

w art. 46 ustawy Pzp. 7. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione 

prawidłowo.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak, Informacja 



na temat wadium Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 9 500,00 zł. 

Wadium należy wnieść 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. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015

r. poz. 978 i 1240). 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-2380-337-58/2016” Wadium musi być wniesione najpóźniej w 

terminie do dnia 09.09.2016 r. do godziny 10:00. Za skuteczne wniesienie wadium w 

pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej 

w dniu 09.09.2016 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. 3. Wadium w innej formie niż w ppkt. 2 

należy złożyć (oryginał) razem z ofertą w oddzielnej kopercie, a jego kopię 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część oferty. 

Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w rozdziale VII 

SIWZ. Kserokopię gwarancji należy dołączyć do oferty. Brak dokumentu w ofercie 

nie spowoduje odrzucenia oferty. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz 

nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp, a w szczególności zapisów 

ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust 4a i ust 5 



ustawy Pzp, ponadto z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz 

powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób 

nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium ma zabezpieczać 

interes Zamawiającego na okres wskazany w pkt VII SIWZ 5. Oferta Wykonawcy, 

który nie zabezpieczy uczestnictwa w postępowaniu akceptowaną formą wadium 

zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy 

prawo zamówień publicznych. 6. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone

w art. 46 ustawy Pzp. 7. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione 

prawidłowo.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 2.2

W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie cena oferty 60.00 zużycie energii 10.00 suma 

okresu gwarancji 10.00 dodatkowe wyposażenie 20.00

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie cena oferty 60.00 suma okresu 

gwarancji 20.00 dodatkowe wyposażenie 20.00

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 postępowaniu: Data: 05/09/2016, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania 

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

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

do udziału w postępowaniu: Data: 09/09/2016, godzina: 10:00, Skrócenie terminu 

składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 


