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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: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych 
zadania pn. „Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi budynku 
Łączności nr 4 (bud. E) na terenie kompleksu KWP Katowice ul. Lompy 19” 2. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiar robót – załącznik nr 7 do 
SIWZ 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 8 do 
SIWZ 3. Dokumentacja techniczna – załącznik nr 9 do SIWZ 4. Zasady oznakowania
przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – załącznik nr 10 do SIWZ Ponadto 
Wykonawca jest zobligowany do wykonania i usadowienia na swój koszt tablicy 
informacyjnej o dofinansowaniu zamówienia oraz tablicy pamiątkowej po wykonaniu
zamówienia. Tablice mają być usadowione przed budynkiem lub na elewacji 
budynku Łączności nr 4 (bud. E) na terenie kompleksu KWP Katowice ul. Lompy 19.
Tablice mają być wykonane zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. Wartości 
potrzebne do przedstawienia na tablicach zostaną przekazane Wykonawcy po 
zawarciu umowy. 3. Zamawiający wymaga aby gwarancja na wykonane roboty 
budowlane wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego oraz 
Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancja na zamontowany sprzęt była 
wystawiona na okres równy gwarancji producenta, który ma wynosić minimum 24 
miesiące, licząc od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego. 4. Zamawiający 
dopuszcza możliwość zastosowania technologii (systemu) materiałów 
równoważnych. Wykazanie równoważności technologii, systemów materiałów 
(zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku 
zaoferowania technologii (systemu) materiałów równoważnych Wykonawca musi 
wraz z formularzem ofertowym i kosztorysem przedstawić oferowaną technologię 



(system), materiały, z określeniem typu zastosowanych technologii (systemu) 
materiałów oraz dołączyć materiały dokumentujące parametry techniczne i analizę 
porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni 
równoważne do technologii (systemu) materiałów wskazanych w dokumentacji. 
Zaproponowane systemy i materiały równoważne powinny posiadać wymagane 
prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz 
spełniać wymagania określone w dokumentacji. 5. Zamawiający ustala, że kluczową 
częścią zamówienia, zastrzeżoną do wykonania siłami własnymi bez udziału 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców są roboty budowlane polegające na 
termomodernizacji przegród budowlanych tj. ocieplenia ścian i stropodachu. 6. 
Zamawiający dopuszcza podwykonawców z zastrzeżeniem punktu 5. W przypadku 
gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania 
części zamówienia, które zamierza im powierzyć, podania nazw firm 
podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące 
podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy 
(załącznik nr 2 do SIWZ). 7. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga 
zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób 
wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na 
podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 
czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników 
fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, 
dostawców materiałów budowlanych. 8. W związku z powyższym wykonawca w 
odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania 
czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru kopie umów o pracę oraz
zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
kopie umów o pracę oraz zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz kopią umowy o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed 
rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. W tym celu Wykonawca 
zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Bez spełnienia tych 
wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły 
wykonywać pracy z winy wykonawcy. 9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii 
umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi Usługi w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 9 będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących Usługi na 
podstawie umowy o pracę. 10. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownikami 
świadczącymi roboty budowlane będą osoby, które nie figurują w Krajowym 
Rejestrze Karnym. 11. O każdej zmianie personalnej osób wymienionych w ust. 10 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego. Wykonawca będzie 
mógł wprowadzić na budowę nowe osoby dopiero po dokonaniu zmiany u 
Zamawiającego. 12. Zmiany, o których mowa w ust. 11 wymagają przedłożenia 
Zamawiającemu, nowych umów o pracę lub pracę tymczasową oraz zgłoszeń ZUS-
owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę . 13. 



Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do 
skontrolowania spełniania wymagań przez wykonawcę w zakresie określonym ust. 7 
i 8. Kontrola dopuszcza zarówno wymóg złożenia przez wykonawcę stosownego 
oświadczenia jak również przedłożenia dokumentów w postaci zawartych umów o 
pracę w oryginale do wglądu oraz dokumentów potwierdzających zgłoszenia 
pracownika do ZUS. Sankcje z tytułu naruszenia tych wymogów określone są w 
projekcie umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 
budowlanych zadania pn. „Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi 
budynku Łączności nr 4 (bud. E) na terenie kompleksu KWP Katowice ul. Lompy 
19” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiar robót – załącznik nr 
7 do SIWZ 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 8 do 
SIWZ 3. Dokumentacja techniczna – załącznik nr 9 do SIWZ 4. Zasady oznakowania
przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – załącznik nr 10 do SIWZ Ponadto 
Wykonawca jest zobligowany do wykonania i usadowienia na swój koszt tablicy 
informacyjnej o dofinansowaniu zamówienia oraz tablicy pamiątkowej po wykonaniu
zamówienia. Tablice mają być usadowione przed budynkiem lub na elewacji 
budynku Łączności nr 4 (bud. E) na terenie kompleksu KWP Katowice ul. Lompy 19.
Tablice mają być wykonane zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. Wartości 
potrzebne do przedstawienia na tablicach zostaną przekazane Wykonawcy po 
zawarciu umowy. 3. Zamawiający wymaga aby gwarancja na wykonane roboty 
budowlane wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego oraz 
Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancja na zamontowany sprzęt była 
wystawiona na okres równy gwarancji producenta, który ma wynosić minimum 24 
miesiące, licząc od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego. 4. Zamawiający 
dopuszcza możliwość zastosowania technologii (systemu) materiałów 
równoważnych. Wykazanie równoważności technologii, systemów materiałów 
(zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku 
zaoferowania technologii (systemu) materiałów równoważnych Wykonawca musi 
wraz z formularzem ofertowym i kosztorysem przedstawić oferowaną technologię 
(system), materiały, z określeniem typu zastosowanych technologii (systemu) 
materiałów oraz dołączyć materiały dokumentujące parametry techniczne i analizę 
porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni 
równoważne do technologii (systemu) materiałów wskazanych w dokumentacji. 
Zaproponowane systemy i materiały równoważne powinny posiadać wymagane 
prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz 
spełniać wymagania określone w dokumentacji.6. Zamawiający dopuszcza 
podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z 
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza 
im powierzyć, podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik 
nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII 
SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 7. Na podstawie art. 29 ust. 
3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. 



koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy 
osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, 
czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: 
kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 8. W związku z 
powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed 
rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi 
nadzoru kopie umów o pracę oraz zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W odniesieniu do podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców kopie umów o pracę oraz zgłoszeń ZUS-owskich 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz
kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później 
niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. W tym celu 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Bez 
spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie 
będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. 9. Nieprzedłożenie przez 
Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami 
świadczącymi Usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 9 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników 
świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę. 10. Wykonawca zobowiązuje się,
że Pracownikami świadczącymi roboty budowlane będą osoby, które nie figurują w 
Krajowym Rejestrze Karnym. 11. O każdej zmianie personalnej osób wymienionych 
w ust. 10 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego. Wykonawca 
będzie mógł wprowadzić na budowę nowe osoby dopiero po dokonaniu zmiany u 
Zamawiającego. 12. Zmiany, o których mowa w ust. 11 wymagają przedłożenia 
Zamawiającemu, nowych umów o pracę lub pracę tymczasową oraz zgłoszeń ZUS-
owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę . 13. 
Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do 
skontrolowania spełniania wymagań przez wykonawcę w zakresie określonym ust. 7 
i 8. Kontrola dopuszcza zarówno wymóg złożenia przez wykonawcę stosownego 
oświadczenia jak również przedłożenia dokumentów w postaci zawartych umów o 
pracę w oryginale do wglądu oraz dokumentów potwierdzających zgłoszenia 
pracownika do ZUS. Sankcje z tytułu naruszenia tych wymogów określone są w 
projekcie umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: .1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 2. spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w szczególności w 
zakresie posiadanego doświadczenia oraz osób skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał 
jedną robotę obejmującą termomodernizację w technologii okładzin płytowych 
(blacha, szkło) dla budynków niskich i średniowysokich zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 



jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn.
zm.) na kwotę, co najmniej 2 000 000,00 zł netto Na potwierdzenie spełniania 
warunku Zamawiający żąda: (1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp – dołączenia 
do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ; (2) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp – przedstawienia 
przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie 
Zamawiającego, wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w 
postępowaniu w zakresie określonym w pkt. 1.2. b) dysponuje osobami zdolnymi 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane 
przepisami prawa budowlanego z doświadczeniem 2 lat dla: (1) kierownika budowy 
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; (2) kierownika robót w specjalności 
instalacji elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, które 
skierowane zostaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Na 
potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: na podstawie art. 25a ust. 1 
ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy 
Pzp – przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, 
na wezwanie Zamawiającego, wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego w zakresie kierowania robotami budowlanymi w 
charakterze kierownika budowy i kierowników robót wskazanych w literze b) wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu 
w zakresie określonym w litera b), wykaz powinien zostać złożony w formie zgodnej 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający może, na każdym 
etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów



musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający oceni czy udostępniane przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 i ust. 5
pkt. 1. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, w odniesieniu 
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmioty te 
realizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są 
wymagane. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w 
formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w 
postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 1 i/lub ust. 5 pkt. 1,ustawy 
Pzp. Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w rozdziale IV.A 
SIWZ: 1.1 Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony odpowiednio
nie wcześniej niż 3 m-ce i 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, jak 
również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie określonych
w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym 
terminie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób 
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje 
dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 2. spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w szczególności w 
zakresie posiadanego doświadczenia oraz osób skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał 
jedną robotę obejmującą termomodernizację w technologii okładzin płytowych 
(blacha, szkło) dla budynków niskich i średniowysokich zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn.
zm.) na kwotę, co najmniej 1 500 000,00 zł netto Na potwierdzenie spełniania 
warunku Zamawiający żąda: (1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp – dołączenia 
do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ; (2) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp – przedstawienia 
przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie 
Zamawiającego, wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 



szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w 
postępowaniu w zakresie określonym w pkt. 1.2. b) dysponuje osobami zdolnymi 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane 
przepisami prawa budowlanego z doświadczeniem 2 lat dla: (1) kierownika budowy 
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; (2) kierownika robót w specjalności 
instalacji elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, które 
skierowane zostaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Na 
potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: na podstawie art. 25a ust. 1 
ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy 
Pzp – przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, 
na wezwanie Zamawiającego, wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego w zakresie kierowania robotami budowlanymi w 
charakterze kierownika budowy i kierowników robót wskazanych w literze b) wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu 
w zakresie określonym w litera b), wykaz powinien zostać złożony w formie zgodnej 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający może, na każdym 
etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający oceni czy udostępniane przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 i ust. 5
pkt. 1. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, w odniesieniu 
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmioty te 
realizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są 



wymagane. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w 
formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w 
postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 1 i/lub ust. 5 pkt. 1,ustawy 
Pzp. Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w rozdziale IV.A 
SIWZ: 1.1 Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony odpowiednio
nie wcześniej niż 3 m-ce i 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, jak 
również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie określonych
w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym 
terminie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób 
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje 
dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: .1.2)
W ogłoszeniu jest: tak, Informacja na temat wadium Zamawiający żąda wniesienia 
wadium w wysokości 120.000,00. 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-2380-333-
57/2016 Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 15.09.2016r. do 
godziny 12:00 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa 
wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 15.09.2016r. 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: tak, Informacja na temat wadium Zamawiający żąda 
wniesienia wadium w wysokości 120.000,00. 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-2380-333-57/2016 Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do 
dnia 04.10.2016r. do godziny 12:00 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu 
Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 
04.10.2016r. 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

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: 15/09/2016, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu: Data: 04/10/2016, godzina: 12:00,


