
Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach”

ZP-2380-423-27/2939/2016     Katowice, dn. 11.10.2016 r.

INFORMACJA O MODYFIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że na podstawie art. 12a oraz art. 38 ust. 4 i 4a ustawy
Prawo zamówień  publicznych modyfikuje  zapisy dokumentacji  przetargowej  postępowania  prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach”.

Zmianie ulegają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, we wskazanym zakresie: 

Miejsce dokonania modyfikacji Treść przed modyfikacją Treść po dokonaniu modyfikacji

Rozdział II
Termin wykonania zamówienia

„Realizacja zamówienia została 
podzielone na części:
część  I:  90  dni  od  dnia  protokolarnego
przekazania  placu  budowy.  Zamawiający
określi  zakres  robót  po  zawarciu  umowy.
Zakres robót nie przekroczy kwoty brutto w
wysokości 469 950,00 zł. W przypadku nie
wykonania  określonego  zakresu  we
wskazanym  terminie,  Zamawiający  może
zrezygnować  z  wykonania  tych  robót  w
późniejszym  terminie.  Dopuszcza  się
podjęcie  przez  Zamawiającego
jednostronnej  decyzji  o  włączeniu  robót
niewykonanych do części  II  w przypadku
pozyskania środków finansowych.
część II: pozostały zakres robót po 
potwierdzeniu posiadania środków 
finansowych przez Zamawiającego”

Realizacja zamówienia została 
podzielona na części:
część 1: od dnia zawarcia umowy do 
dnia 10.12.2016 r. w zakresie: 1. 
ocieplenie ścian zewnętrznych i 
dachu; 2. wymiana instalacji CO; 3. 
wymiana kotła CO; 4. częściowa 
wymiana stolarki drzwiowej i 
okiennej.
Zakres  robót  nie  przekroczy  kwoty
brutto  dofinansowanej  przez
WFOŚiGW  w  wysokości  ok.
180 109,00 zł. Zamawiający zastrzega
prawo  zmiany  kwoty  po  otrzymaniu
kosztorysu  ofertowego  od
Wykonawcy  i  w  oparciu  o  niego
ponownej  aktualizacji  harmonogramu
finansowo   rzeczowego.  Dopuszcza
się  podjęcie  przez  Zamawiającego
jednostronnej  decyzji  o  włączeniu
robót  niewykonanych do części  II  w
przypadku  pozyskania  środków
finansowych.
W przypadku niezrealizowania całości
lub  części  zakresu  części  I
Zamawiającemu  przysługuje  prawo
rezygnacji w zakresie niewykonanych
robót.
część  2:  pozostały  zakres  robót  do
dnia  10.12.2017 r.  po  wcześniejszym
potwierdzeniu  posiadania  środków
finansowych.
Powyższe wynika z faktu wymogu 
rozliczenia dofinansowania przez 
zamawiającego środków z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach
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Rozdział III
1.1 lit. c)

„c) art. 25 ust. 3 i 5 ustawy Pzp.” Zapisy zostają wykreślone

Rozdział III
1.2.1

„Wykonawca spełni warunek jeżeli 
wykaże, że wykonał min. jedną robotę 
budowlaną polegającą na dociepleniu 
ścian budynków metodą lekko-mokrą, na 
kwotę co najmniej 400 000,00 zł netto 
każda wraz z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania.”

Wykonawca spełni warunek jeżeli 
wykaże, że wykonał min. jedną robotę
budowlaną polegającą na dociepleniu 
ścian budynków metodą lekko-mokrą,
na kwotę co najmniej 400 000,00 zł 
netto wraz z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania.

Rozdział III
5.

„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.”

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.  12  –  23
i ust. 5 pkt 1.

Rozdział IV
B. 12.2

„12.2 Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy przedstawienia dokumentów 
wymienionych w punkcie od 3 – 7 
dotyczących podwykonawcy, któremu 
zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia, a który nie jest podmiotem, 
na którego zdolnościach lub sytuacji 
Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy.”

Zapisy zostają wykreślone

Równocześnie zmianie ulegają zapisy Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie: 

Miejsce dokonania modyfikacji Treść przed modyfikacją Treść po dokonaniu modyfikacji

II.8) Okres, w którym 
realizowane będzie zamówienie 
lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub 
okres, na który został 
ustanowiony dynamiczny 
system zakupów:

„Okres w dniach: 90” Termin zakończenia: 10.12.2017 r.

II.9) Informacje dodatkowe: „Realizacja zamówienia została 
podzielone na części: część I: 90 dni od 
dnia protokolarnego przekazania placu 
budowy. Zamawiający określi zakres robót
po zawarciu umowy. Zakres robót nie 
przekroczy kwoty brutto w wysokości 
469 950,00 zł. W przypadku nie wykonania
określonego zakresu we wskazanym 
terminie, Zamawiający może zrezygnować 
z wykonania tych robót w późniejszym 
terminie. Dopuszcza się podjęcie przez 
Zamawiającego jednostronnej decyzji o 
włączeniu robót niewykonanych do części 
II w przypadku pozyskania środków 
finansowych. część II: pozostały zakres 

Realizacja zamówienia została 
podzielona na części:
część 1: od dnia zawarcia umowy do 
dnia 10.12.2016 r. w zakresie: 1. 
ocieplenie ścian zewnętrznych i 
dachu; 2. wymiana instalacji CO; 3. 
wymiana kotła CO; 4. częściowa 
wymiana stolarki drzwiowej i 
okiennej.
Zakres  robót  nie  przekroczy  kwoty
brutto  dofinansowanej  przez
WFOŚiGW  w  wysokości  ok.
180 109,00 zł. Zamawiający zastrzega
prawo  zmiany  kwoty  po  otrzymaniu
kosztorysu ofertowego od Wykonawcy
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robót po potwierdzeniu posiadania 
środków finansowych przez 
Zamawiającego”

i  w  oparciu  o  niego  ponownej
aktualizacji harmonogramu finansowo
rzeczowego.  Dopuszcza  się  podjęcie
przez  Zamawiającego  jednostronnej
decyzji  o  włączeniu  robót
niewykonanych  do  części  II  w
przypadku  pozyskania  środków
finansowych.
W przypadku niezrealizowania całości
lub  części  zakresu  części  I
Zamawiającemu  przysługuje  prawo
rezygnacji w zakresie niewykonanych
robót.
część  2:  pozostały  zakres  robót  do
dnia  10.12.2017 r.  po  wcześniejszym
potwierdzeniu  posiadania  środków
finansowych.
Powyższe wynika z faktu wymogu 
rozliczenia dofinansowania przez 
zamawiającego środków z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach

III.1.3) Zdolność techniczna lub
zawodowa 

„(…) 1.2.1 Wykonawca spełni warunek 
jeżeli wykaże, że wykonał min. jedną 
robotę budowlaną polegającą na 
dociepleniu ścian budynków metodą lekko-
mokrą, na kwotę co najmniej 400 000,00 
zł netto każda wraz z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania. (…) 4. 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. (...)”

(…) 1.2.1 Wykonawca spełni warunek
jeżeli wykaże, że wykonał min. jedną 
robotę budowlaną polegającą na 
dociepleniu ścian budynków metodą 
lekko-mokrą, na kwotę co najmniej 
400 000,00 zł netto wraz z podaniem 
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania. (…)  4. 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. 12 
– 23 i ust. 5 pkt 1. (...)

III.7) INNE DOKUMENTY 
NIE WYMIENIONE W pkt 
III.3) - III.6) 

„ (…) 12.2 Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy przedstawienia dokumentów 
wymienionych w punkcie od 3 – 7 
dotyczących podwykonawcy, któremu 
zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia, a który nie jest podmiotem, 
na którego zdolnościach lub sytuacji 
Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy. (...)”

Zapisy zostają wykreślone

zgodnie z ww. zakresem zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy oraz załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz
robót

Wykonano w 1 egz. MK
zamieszczono na stronie internetowej
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