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ZP-2380-112-47/1809/2017      Katowice, dnia 19.06.2017 r. 
 
 
          Egz. pojedynczy 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów określonych 
w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą:  
 

„Wykonanie usług badań specjalistycznych na obecność w organizmie 
środków działających podobnie do alkoholu” 

 
 

 
 Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że w związku uzyskaną informacją od Wykonawców, 
iż pojawiły się problemy z wypełnieniem załącznika nr 1 do SWZIP do przedmiotowego postępowania, zmianie ulegają 
poniższe terminy: 
- termin składnia ofert; 
- termin otwarcia ofert; 
- termin wnoszenia wadium. 
 

TERMIN TERMIN PO ZMIANIE W DNIU 
13.06.2017 R. 

NOWY TERMIN 

Termin składania ofert 21.06.2017r. godzina 12:00 23.06.2017r. godzina 12:00 
Termin otwarcia ofert 21.06.2017r. godzina 12:30 23.06.2017r. godzina 12:30 
Termin wnoszenia wadium 21.06.2017r. godzina 12:00 23.06.2017r. godzina 12:00 

 
 
 Ponadto Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że zmianie ulega załącznik nr 1 do SWZIP 
w poniższym zakresie: 
 

W formularzu ofertowym jest: 

4. Oświadczam, że (należy skreślić jedno z poniższych oświadczeń pozostawiając jedno właściwe oświadczenie) 
w trakcie realizacji zamówienia będę dysponować: 
a) 1-2 biegłymi 
b) 3-4 biegłymi 
c) 5-6 biegłymi 
d) 7-8 biegłymi 
e) 9-10 biegłymi 
f) większą ilością biegłych 
oraz 
a1) 0-1 technikiem 
b1) 2-3 technikami 
c1) 4-5 technikami 
d1) 6-7 technikami 
e1) 8-10 technikami 
f1) większą ilością techników 

 Ilość osób stanowi trzecie kryterium wyboru i został uściślony w Rozdziale XI SWZIP 
 
W formularzu ofertowym winno być: 
 

4. Oświadczam, że (należy zakreślić lub podkreślić właściwe oświadczenie tj. jedną ilość osób w każdym 
z bloków (biegłych oraz techników)) w trakcie realizacji zamówienia będę dysponować: 
a) 1-2 biegłymi 
b) 3-4 biegłymi 
c) 5-6 biegłymi 
d) 7-8 biegłymi 
e) 9-10 biegłymi 
f) większą ilością biegłych 
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oraz 
a1) 0-1 technikiem 
b1) 2-3 technikami 
c1) 4-5 technikami 
d1) 6-7 technikami 
e1) 8-10 technikami 
f1) większą ilością techników 

 Ilość osób stanowi trzecie kryterium wyboru i został uściślony w Rozdziale XI SWZIP 
  
 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku złożenia oferty na niezmodyfikowanym formularzu 
ofertowym uzna za prawidłowo wypełnione tylko te formularze w których w pkt 2 i pkt 4 - w każdym z bloków - 
będzie pozostawione tylko jedno oświadczenie. 
 
 
 
 
 
 
Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZIP Zamawiający zamieszcza na stronie BIP KWP Katowice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk w 1 egz. BB 
Egz. nr 1 - a/a, zamieszczono na BIP KWP Katowice 


