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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: 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.

W ogłoszeniu powinno być: 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.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2.

W ogłoszeniu jest: 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-2380-343-60/2016”. Wadium musi być wniesione najpóźniej w 

terminie do dnia 22.09.2016 r. do godziny 12:00 Za skuteczne wniesienie wadium w 

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

w dniu 22.09.2016 r. do godziny 12:00 znajdzie się na koncie Zamawiającego.

W ogłoszeniu powinno być: 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-2380-343-60/2016”. Wadium musi być wniesione 

najpóźniej w terminie do dnia 29.09.2016 r. do godziny 12:00 Za skuteczne 

wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym 

terminie tj. najpóźniej w dniu 29.09.2016 r. do godziny 12:00 znajdzie się na koncie 

Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2.

W ogłoszeniu jest: Data: 22/09/2016, godzina: 12:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 29/09/2016, godzina: 12:00, 


