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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice
40-038
Polska
Tel.: +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
Faks: +48 322002060
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slaska.policja.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu
Numer referencyjny: ZP-2380-738-33/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45216110

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia został określony w dokumentach:
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, Przedmiar robót,
Specyfikacja techniczna i wykonania robót, Projekt budowlany
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania technologii (systemu), materiałów, urządzeń równoważnych.
Wykazanie równoważności technologii, systemów, materiałów, urządzeń (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy
Pzp) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania technologii (systemu) materiałów, urządzeń
równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym i kosztorysem przedstawić oferowaną
technologię (system), materiały oraz urządzenia z określeniem typu zastosowanych technologii (systemu)
materiałów oraz urządzeń oraz dołączyć materiały dokumentujące parametry techniczne i analizę
porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii
(systemu) materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej. Zaproponowane sy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/02/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: kwp
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-183548
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 248-522468
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/12/2017
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:
Okres obowiązywania zamówienia: do 48 miesięcy, z zastrzeżeniem par. 4 wzoru umowy.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 PLN. 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 oszczędnościowokredytowej,z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych,
gwarancjachubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5
pkt 2 ustawyz dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz.
1804 oraz z2015 r. poz. 978 i 1240).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. KomendaWojewódzka
Policji w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Zaleca sięumieszczenie
dopisku „wadium dot. ZP-2380-743-33/2017”.
Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 15.2.2018 r. do godziny 12:00.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie
tj.najpóźniej w dniu 15.2.2018 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 rozliczeniawadium
w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowychna rachunek
Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie bankuprowadzącego
rachunek zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, awięc operacji
bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunekZamawiającego jest
niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować będziewykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.
3. Wadium w innej formie niż w ppkt. 2 należy złożyć (oryginał) razem z ofertą w oddzielnej kopercie, a
jegokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część oferty. Wadium ma
zabezpieczaćinteres Zamawiającego na okres wskazany w rozdziale VII SIWZ. Kserokopię gwarancji należy
dołączyć dooferty. Brak dokumentu w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty.
4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp, aw
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 mazabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w pkt VII SIWZ
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5. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy uczestnictwa w postępowaniu akceptowaną formą wadiumzostanie
przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy prawo zamówieńpublicznych.
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, wadiumwniesione
przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się zawniesione
prawidłowo.
Powinno być:
Okres obowiązywania zamówienia: do 48 miesięcy, z zastrzeżeniem par. 4 wzoru umowy.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 PLN. 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 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz
z2015 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-2380-743-33/2017”.
Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 19.2.2018 r. do godziny 12:00.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj.
najpóźniej w dniu 19.2.2018 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.
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Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 15/02/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 19/02/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 15/02/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 19/02/2018
Czas lokalny: 12:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

