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

„Termomodernizacja budynku V Komisariatu Policji w Rudzie Śląskiej, ul. Solidarności 2 oraz
zwiększenie efektywności energetycznej instalacji grzewczej – postępowanie nr 5”

ZP-2380-452-22/3854/2017          Katowice dnia 24.10.2017 r.

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 5”.

Zmianie ulegają poniższe zapisy dokumentacji:
Miejsce modyfikowanych

zapisów
Zapisy przed modyfikacją Zapisy po modyfikacji

Rozdz. II SIWZ

Termin realizacji 30.06.2018 r.
Zamawiający  wskazuje  iż  roboty  związane  z
dofinansowaniem przez WFOŚiGW do wysokości
92 719,00  złotych  muszą  zostać  zrealizowane  w
pierwszej  kolejności  (instalacje  wewnętrzne  c.o.,
docieplenie  ścian  zewnętrznych,  stropodachu)  w
terminie  do  10.12.2017r.  Jednocześnie  informuje
się,  iż  wysokość  środków  przeznaczonych  na
realizację  zakresu  robót  wynikających  z
dofinansowania  z  WFOŚiGW może  ulec  zmianie
po przeliczeniu przez WFOŚiGW robót w oparciu
o kosztorys ofertowy.

Termin realizacji 30.06.2018 r.
Zamawiający  wskazuje  iż  roboty  związane  z
dofinansowaniem przez WFOŚiGW do wysokości
92 719,00  złotych  muszą  zostać  zrealizowane  w
pierwszej  kolejności  (instalacje  wewnętrzne  c.o.,
docieplenie  ścian  piwnic)  w  terminie  do
10.12.2017r.  Jednocześnie  informuje  się,  iż
wysokość  środków  przeznaczonych  na  realizację
zakresu  robót  wynikających  z  dofinansowania  z
WFOŚiGW  może  ulec  zmianie  po  przeliczeniu
przez  WFOŚiGW  robót  w  oparciu  o kosztorys
ofertowy.

§ 4 ust. 1 lit. d) wzoru 
umowy – załącznik nr 2 do 
SIWZ

Zamawiający  wskazuje  iż  roboty  związane  z
dofinansowaniem przez WFOŚiGW do wysokości
92 719,00  złotych  muszą  zostać  zrealizowane  w
pierwszej  kolejności  do  10.12.2017 r.  (instalacje
wewnętrzne  c.o.,  docieplenie  ścian  ścian
zewnętrznych,  stropodachu).  Jednocześnie
informuje  się,  iż  wysokość  środków
przeznaczonych  na  realizację  zakresu  robót
wynikających z dofinansowania z WFOŚiGW może
ulec  zmianie  po  przeliczeniu  przez  WFOŚiGW
robót w oparciu o kosztorys ofertowy.

Zamawiający  wskazuje  iż  roboty  związane  z
dofinansowaniem przez WFOŚiGW do wysokości
92 719,00  złotych  muszą  zostać  zrealizowane  w
pierwszej  kolejności  do  10.12.2017 r.  (instalacje
wewnętrzne  c.o.,  docieplenie  ścian  piwnic).
Jednocześnie  informuje się,  iż  wysokość środków
przeznaczonych  na  realizację  zakresu  robót
wynikających z dofinansowania z WFOŚiGW może
ulec  zmianie  po  przeliczeniu  przez  WFOŚiGW
robót w oparciu o kosztorys ofertowy.

Sekcja II.9)
Ogłoszenia o zamówieniu

Termin realizacji 30.06.2018 r. Zamawiający 
wskazuje iż roboty związane z dofinansowaniem 
przez WFOŚiGW do wysokości 92 719,00 złotych 
muszą zostać zrealizowane w pierwszej kolejności 
(instalacje wewnętrzne c.o., docieplenie ścian 
zewnętrznych, stropodachu) w terminie do 
10.12.2017r. Jednocześnie informuje się, iż 
wysokość środków przeznaczonych na realizację 
zakresu robót wynikających z dofinansowania z 
WFOŚiGW może ulec zmianie po przeliczeniu 
przez WFOŚiGW robót w oparciu o kosztorys 
ofertowy.

Termin realizacji 30.06.2018 r. Zamawiający 
wskazuje iż roboty związane z dofinansowaniem 
przez WFOŚiGW do wysokości 92 719,00 złotych 
muszą zostać zrealizowane w pierwszej kolejności 
(instalacje wewnętrzne c.o., docieplenie ścian 
piwnic) w terminie do 10.12.2017r. Jednocześnie 
informuje się, iż wysokość środków 
przeznaczonych na realizację zakresu robót 
wynikających z dofinansowania z WFOŚiGW może
ulec zmianie po przeliczeniu przez WFOŚiGW 
robót w oparciu o kosztorys ofertowy.

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