
ZP-2380-343-60/2488/2016 Katowice, dn. 09.09.2016 r.

Egz. pojedynczy

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku Komisariatu
Policji w Siewierzu – etap I”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że na podstawie o art. 38 ust. 4  ustawy PZP
modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznika nr 2 do SIWZ

Zmiany w SIWZ
w Rozdziale IV A jest:
3. Szczegółowy  kosztorys  ofertowy   –  nie  dołączenie do  oferty  szczegółowego  kosztorysu  ofertowego  wraz

z kosztorysem  uproszczonym  i  tabelą  elementów  scalonych  lub nie  dołączenie  podpisanego  kosztorysu
ofertowego przez Wykonawcę będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp., ponieważ, niniejszy kosztorys stanowi część oferty.

zmienia się na: 
3. Uproszczony kosztorys ofertowy wraz z wykazami robocizny i, materiałów i sprzętu – nie dołączenie do

oferty  uproszczonego  kosztorysu  ofertowego  wraz  z  wykazami  robocizny  i,  materiałów  i  sprzętu  lub
dołączenie  niepodpisanego  kosztorysu  ofertowego  przez  Wykonawcę  będzie  skutkowało  odrzuceniem
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., ponieważ, niniejszy kosztorys stanowi część oferty.

w Rozdziale VIII jest:
1.2 Szczegółowy kosztorys  ofertowy  – nie dołączenie do oferty szczegółowego kosztorysu  ofertowego wraz

z kosztorysem  uproszczonym  i  tabelą  elementów  scalonych  lub nie  dołączenie  podpisanego  kosztorysu
ofertowego przez Wykonawcę będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp.

zmienia się na:
1.2 Uproszczony kosztorys ofertowy wraz z   wykazami robocizny i, materiałów i sprzętu – nie dołączenie do

oferty  uproszczonego  kosztorysu  ofertowego  wraz  z  wykazami  robocizny  i,  materiałów  i  sprzętu  lub
dołączenie niepodpisanego kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę będzie skutkowało odrzuceniem oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

w Rozdziale X jest:
1. Cena oferty ma być wyliczona zgodnie z dyspozycją punktu 1 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr

1  do  SIWZ  na  podstawie  szczegółowego  kosztorysu  ofertowego.  Szczegółowy  kosztorys  ofertowy  należy
sporządzić  w oparciu  o  przedmiar  robót  stanowiący załącznik  nr  7  do  SIWZ oraz  pozostała  dokumentację
techniczną.  Dokumentacja  Techniczna  załączona  do  SIWZ  stanowi  materiał  pomocniczy  do  sporządzenia
szczegółowego kosztorysu ofertowego. Wykonawca do oferty dołączy również  kosztorys uproszczony i tabelę
elementów scalonych.

2. Kosztorys  ofertowy  sporządzony w  kalkulacji  szczegółowej  należy  dołączyć  do  oferty  jako  potwierdzenie
wyliczenia  ceny  ofertowej.  Materiały  wykazywane  w  nakładach  pozycji  powinny  odpowiadać  opisowi
przywołanemu w opisie pozycji.

3. Kosztorys ofertowy sporządzony w kalkulacji szczegółowej ma zawierać wszystkie pozycje przedmiaru i winien
uwzględniać  zastosowane  przez  Zamawiającego  pozycje,  ilości,  współczynniki  (w  tym  współczynnik  za
utrudnienia), ze zmianami dokonanymi przez Zamawiającego przed terminem składania ofert.
UWAGA!!!!!  Zamawiający  dopuszcza  w  kosztorysie  ofertowym  zmiany  metodą  kalkulacji  własnej
wyłącznie w zakresie ilości roboczogodzin wynikających z KNR lub KNNR. 
Wszelkie inne nakłady, ilości lub wskaźniki określone w przedmiarze robót lub w KNR lub KNNR muszą
pozostać  bez  zmian.  Jednocześnie  Zamawiający  zastrzega,  że  Wykonawca  opracowując  kosztorys
ofertowy może zastosować tylko jedną stawkę roboczogodziny dla wszystkich branż.

zmienia się na:
1. Cena oferty ma być wyliczona zgodnie z dyspozycją punktu 1 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr

1  do  SIWZ na podstawie  uproszczonego kosztorysu  ofertowego wraz  z  wykazami  robocizny i,  materiałów
i sprzętu. Uproszczony kosztorys ofertowy należy sporządzić w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik
nr 7 do SIWZ oraz pozostałą dokumentację techniczną. Dokumentacja Techniczna załączona do SIWZ stanowi
materiał  pomocniczy  do  sporządzenia  uproszczonego  kosztorysu  ofertowego wraz  z  wykazami  robocizny
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i materiałów i sprzętu. 
2. Kosztorys ofertowy sporządzony w kalkulacji uproszczonej wraz z wykazami robocizny i, materiałów i sprzętu.

należy dołączyć do oferty jako potwierdzenie wyliczenia ceny ofertowej. 
3. Kosztorys ofertowy sporządzony w kalkulacji uproszczonej wraz z wykazami robocizny i, materiałów i sprzętu.

ma zawierać wszystkie pozycje przedmiaru i winien uwzględniać zastosowane przez Zamawiającego pozycje,
ilości, współczynniki, ze zmianami dokonanymi przez Zamawiającego przed terminem składania ofert.

4. Kosztorys  ofertowy  w  wersji  szczegółowej  wraz  wykazami  robocizny,  materiałów  i sprzętu  stanowiący
rozwiniecie wersji uproszczonej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W wersji
szczegółowej kosztorysu ofertowego materiały wykazywane w nakładach pozycji powinny odpowiadać opisowi
przywołanemu w opisie pozycji. 

UWAGA:  Zamawiaj  ący  dopuszcza  w  kosztorysie  ofertowym  zmiany  metodą  kalkulacji  własnej  wyłącznie
w     zakresie  nakładów  roboczogodzin  i  motogodzin  wynikających  z  katalogów  zawierających  nakłady
rzeczowe  wyceny  wskazane  w  przedmiarze.  Wszelkie  inne  nakłady,  ilości  lub  wskaźniki  określone
w     przedmiarze robót lub w katalogach muszą pozostać bez zmian.

oraz dostosowuje numerację.

w Rozdziale XII dodaje się:
3a. Przed zawarciem umowy Wykonawca  dostarczy Zamawiającemu Kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej

wraz  wykazami  robocizny,  materiałów  i sprzętu  stanowiący  rozwiniecie  wersji  uproszczonej  W  wersji
szczegółowej kosztorysu ofertowego materiały wykazywane w nakładach pozycji powinny odpowiadać opisowi
przywołanemu w opisie pozycji.

w Rozdziale VI zmienia się:
termin wniesienia wadium z dnia 22.09.2016 r. z godziny 1200 na dzień 29.09.2016 r. na godzinę 1200

w Rozdziale IX zmienia się:
termin składania ofert z dnia 22.09.2016 r. z godziny 1200 na dzień 26.09.2016 r. na godzinę 1200,
termin otwarcia ofert z dnia 22.09.2016 r. z godziny 1230 na dzień 26.09.2016 r. na godzinę 1230

Ponadto  Zamawiający  informuje  że  ulega  zmianie  termin  składania  ofert  z  dnia  22.09.2016  r.
z godziny 1200  na dzień 29.09.2016 r. na godzinę 1200, tym samym otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 29.09.2016 r.
o godzinie 1230

Ulega  zmianie  również  termin  składania  wadium  z  dnia  22.09.2016  r.  z godziny 1200 na  dzień
29.09.2016  r.  na  godzinę  1200 Wadium należy  złożyć  najpóźniej  do  dnia  29.09.2016  r.  do  godziny  1200 zgodnie
z zapisami w punkcie VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na okres związania ofertą określony w punkcie
VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie
tj. najpóźniej w dniu 29.09.2016 r. o godzinie 1200 znajdzie się na koncie Zamawiającego. 

załączniki do pisma:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ po modyfikacji

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