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Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że na podstawie art. 11c oraz art. 38 ust. 4 i 4a ustawy
Prawo  zamówień  publicznych  modyfikuje  zapisy  dokumentacji  przetargowej  postępowania  prowadzonego  w trybie
przetargu  nieograniczonego  na:  „Termomodernizacja  budynku  V  Komisariatu  Policji  w  Rudzie  Śląskiej,
ul. Solidarności 2 oraz zwiększenie efektywności energetycznej instalacji grzewczej – postępowanie nr 4”.

Zmianie ulegają poniższe zapisy dokumentacji:

Miejsce modyfikowanych
zapisów

Zapisy przed modyfikacją Zapisy po modyfikacji

Rozdz. IV A pkt 2 SIWZ

2.  Kosztorys  ofertowy  szczegółowy  wraz  z
wykazem  materiałów  i  tabelą  elementów
scalonych  –  nie  dołączenie  do  oferty
kosztorysu ofertowego szczegółowego wraz z
wykazem  materiałów  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.

2. Uproszczony kosztorys ofertowy wraz z 
wykazami robocizny, i materiałów, i sprzętu -
nie dołączenie do oferty uproszczonego 
kosztorysu ofertowego wraz z wykazami 
robocizny, 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. 
Uproszczone kosztorysy muszą posiadać 
podsumowanie działów z narzutami.
2.1. W przypadku gdy Wykonawca do oferty 
przedłoży kosztorys w kalkulacji 
szczegółowej, będzie on uznany i 
sprawdzany jakby był sporządzony w 
kalkulacji uproszczonej.

Rozdz. VIII pkt 1 lit. c) 
SIWZ

Kosztorys  ofertowy  szczegółowy  wraz  z
wykazem  materiałów  i  tabelą  elementów
scalonych –  nie  dołączenie  do  oferty
kosztorysu ofertowego uszczegółowego wraz
z  wykazem  materiałów  i  tabelą  elementów
scalonych  lub  niepodpisanie  kosztorysu
ofertowego  przez  Wykonawcę  będzie
skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uproszczony  kosztorys  ofertowy  wraz
z wykazami robocizny, i materiałów, i sprzętu
–  nie  dołączenie  do  oferty  kosztorysu
ofertowego uproszczonego wraz z wykazami
robocizny,  i materiałów,  i  sprzętu  lub
niepodpisanie  kosztorysu  ofertowego  przez
Wykonawcę będzie skutkowało odrzuceniem
oferty  na  podstawie  art. 89  ust.  1  pkt  2
ustawy Pzp.

Rozdz. X SIWZ 1. Cena oferty ma być wyliczona zgodnie z
dyspozycją punktu 1 formularza ofertowego
stanowiącego  załącznik  nr  1  do  SIWZ  na
podstawie  kosztorysu  ofertowego

1. Wykonawca w formularzu ofertowym – 
załącznik nr 1 do SIWZ poda cenę oferty 
brutto która będzie wynikała z wyliczeń 
uproszczonego kosztorysu ofertowego wraz z
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szczegółowego.  Szczegółowy  kosztorys
ofertowy  należy  sporządzić  w oparciu  o
przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do
SIWZ.  Wykonawca  do  oferty  dołączy
również  wykaz  materiałów  i  tabelę
elementów scalonych.
2.  Kosztorys  ofertowy  szczegółowy  należy
dołączyć  do  oferty  jako  potwierdzenie
wyliczenia  ceny  ofertowej.  Materiały
wykazywane  w nakładach  pozycji  powinny
odpowiadać opisowi przywołanemu w opisie
pozycji.
3.  Kosztorys  ofertowy  sporządzony  w
kalkulacji  szczegółowej  ma  obejmować
wszystkie  pozycje  przedmiaru  i winien
uwzględniać  zastosowane  przez
Zamawiającego  pozycje,  ilości,
współczynniki  (w  tym  współczynnik  za
utrudnienia), ze zmianami dokonanymi przez
Zamawiającego  przed  terminem  składania
ofert.
4.  Oferty  złożone  przez  Wykonawców
zagranicznych,  tzn.  mających  siedzibę  lub
miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  RP,
muszą zawierać ceny netto.
5. Cena ofertowa musi być podana w złotych
polskich,  cyfrowo  i  słownie  (do  drugiego
miejsca po przecinku). Brak określenia ceny
w postaci słownej poczytany zostanie za błąd
co do formy oferty i nie będzie skutkował jej
odrzuceniem.
6. W przypadku złożenia oferty, której cena
ofertowa spełnia przesłanki wskazane w art.
90 ust. 1 i/lub ust. 2 ustawy prawo zamówień
publicznych,  Zamawiający  przeprowadzi
procedurę  badania  rażąco  niskiej  ceny
zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami. 
7.  Obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie
zawiera  rażąco  niskiej  ceny,  spoczywa  na
Wykonawcy.  Zamawiający  odrzuci  ofertę
Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub
jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze
złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta
zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w
stosunku do  przedmiotu zamówienia.

wykazami robocizny, materiałów i sprzętu 
wyrażoną w wartości liczbowej i słownie, 
oraz wskaże wysokość podatku VAT 
wyrażoną w %.
2. Kosztorys ofertowy sporządzony w 
kalkulacji uproszczonej wraz z wykazami 
robocizny, materiałów i sprzętu należy 
dołączyć do oferty jako potwierdzenie 
wyliczenia ceny ofertowej.
3. Uproszczony kosztorys ofertowy należy 
sporządzić w oparciu o przedmiar robót 
stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz 
pozostałą dokumentację techniczną. 
Dokumentacja techniczna załączona do 
SIWZ stanowi materiał pomocniczy do 
sporządzenia uproszczonego kosztorysu 
ofertowego wraz z wykazami robocizny, 
materiałów i sprzętu. Uproszczone 
kosztorysy muszą posiadać podsumowanie 
działów z narzutami.
4. Kosztorys ofertowy sporządzony w 
kalkulacji uproszczonej wraz z wykazami 
robocizny, materiałów i sprzętu ma zawierać 
wszystkie pozycje przedmiaru i winien 
uwzględniać zastosowane przez 
Zamawiającego pozycje, ilości, 
współczynniki, ze zmianami dokonanymi 
przez Zamawiającego przed terminem 
składania ofert.
5. Kosztorys ofertowy w kalkulacji 
szczegółowej wraz wykazami robocizny, 
materiałów i sprzętu stanowiący rozwiniecie 
kalkulacji uproszczonej Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy. W wersji szczegółowej 
kosztorysu ofertowego materiały 
wykazywane w nakładach pozycji powinny 
odpowiadać opisowi przywołanemu w opisie 
pozycji.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza w 
kosztorysie ofertowym zmiany metodą 
kalkulacji własnej wyłącznie w zakresie 
nakładów roboczogodzin i motogodzin 
wynikających z katalogów zawierających 
nakłady rzeczowe wyceny wskazane w 
przedmiarze. Wszelkie inne nakłady, ilości 
lub wskaźniki określone w przedmiarze robót
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lub w katalogach muszą pozostać bez zmian.
6. Cena ofertowa musi być podana w złotych 
polskich, cyfrowo i słownie (należy 
zastosować zaokrąglenia do drugiego miejsca
po przecinku, zgodnie z polskim systemem 
płatniczym po zaokrągleniu do pełnych 
groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i 
wyższe zaokrągla się do 1 grosza). Brak 
określenia ceny w postaci słownej poczytany 
zostanie za błąd co do formy oferty i nie 
będzie skutkował jej odrzuceniem.
7. Oferty złożone przez Wykonawców 
zagranicznych, tzn. mających siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium RP, 
muszą zawierać ceny netto.
8. W przypadku złożenia oferty, której cena 
ofertowa spełnia przesłanki wskazane w art. 
90 ust. 1 i/lub ust. 2 ustawy prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający przeprowadzi 
procedurę badania rażąco niskiej ceny 
zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami.
9. Obowiązek wykazania, że oferta nie 
zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę 
Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub 
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze 
złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w 
stosunku do przedmiotu zamówienia.

Sekcja III.7)
Ogłoszenia o zamówieniu

(…) 2. Kosztorys ofertowy szczegółowy 
wraz z wykazem materiałów i tabelą 
elementów scalonych – nie dołączenie do 
oferty kosztorysu ofertowego szczegółowego 
wraz z wykazem materiałów 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. (...)

(…) Uproszczony kosztorys ofertowy wraz 
z wykazami robocizny, i materiałów, i sprzętu
– nie dołączenie do oferty kosztorysu 
ofertowego uproszczonego wraz z wykazami 
robocizny, i materiałów, i sprzętu lub 
niepodpisanie kosztorysu ofertowego przez 
Wykonawcę będzie skutkowało odrzuceniem 
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp. (...)

wyk. w 1 egz. M.K.
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
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