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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: IV
Punkt: )
W ogłoszeniu jest: tak, Informacja na temat wadium Zamawiający żąda wniesienia wadium w 
wysokości 100 000,00 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-2380-366-62/2016 Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do
dnia 03.10.2016 r. do godziny 12:00 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający 
uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 03.10.2016 r. 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 wykluczadokonywanie 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 100 000,00 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-2380-366-62/2016 Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do
dnia 06.10.2016 r. do godziny 12:00 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający 
uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 06.10.2016 r. 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: 03/10/2016, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 06/10/2016, godzina: 12:00,


