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                                                   Poznań, 2014-06-18 
 

 
   

 
  

 
Wykonawcy ubiegający się o 
udzielenie zamówienia 
 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ  

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby Komisariatu Policji w Luboniu 

 

 

 
 Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ w niżej określonym zakresie. 
 
1. Zmieniony zostaje termin składania i otwarcia ofert na dzień 04.07.2014 r. W związku z tym: 

1) W rozdziale X MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
Ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. 
Dąbrowskiego 17A, sekretariat lub przesłać na adres Zamawiającego do 04.07.2014 roku, do godz. 11:00. 
pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
Otwarcie ofert odbędzie się 04.07.2014 roku o godz. 11:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3. 

2) W rozdziale IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: 
pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być 
zaadresowana: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. 
Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, oznakowana następująco: ZZP-2380-67/2014 „Oferta - Budowa 
nowej siedziby KP w Luboniu”, Nie otwierać przed dniem 04.07.2014 r., do godz. 11:30 
pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie 
oznakowanej następująco: ZZP-2380-67/2014 „Zmiana oferty - Budowa nowej siedziby KP w 
Luboniu”, Nie otwierać przed dniem 04.07.2014 r., do godz. 11:30. Koperta oznakowana na 
powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz ofertą Wykonawcy, który 
wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty. 

2. Zmienione zostają niżej wymienione zapisy w SIWZ: 
1) W rozdziale II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w pkt. 2 wprowadza sie lit. e 

w przypadku materiałów i urządzeń do wykonania instalacji teletechnicznych - zaoferowane materiały i 
urządzenia będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż materiały i urządzenia użyte do opisu w 
dokumentacji wykonawczej. 

2) W rozdziale V WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ WRAZ Z 
OFERTĄ, pkt. 7 ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:  
Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 - 7, pkt 2, 3, 5 i 6 ppkt 3 lit. b) mogą być złożone w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a przypadku kopii 
dokumentów dotyczących innych podmiotów, o których mowa w rozdziale IV pkt 3, poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez te podmioty.  
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3) W rozdziale XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, pkt. 1 
otrzymuje brzmienie:  
Przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą 
minimum następujące postanowienia: 
1) określenie celu gospodarczego, 
2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy 

realizacji przedmiotowego zamówienia, 
3) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

gwarancji i rękojmi, 
4) dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców występujących wspólnie za 

wykonanie umowy, 
5) zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. W załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy, w części dotyczącej oświadczeń Wykonawcy, w pkt. 3 lit. a 
-c, zostaje wykreślony zwrot „w kwocie ……………”. 
W załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy, uwzględniający powyższą zmianę stanowi załącznik do 
niniejszego pisma i zostanie udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego. 

4. W załączniku nr 7 do SIWZ - Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej, w tabeli, w 
nagłówku kolumny „Dane podmiotu” wykreśla się zwrot „nr NIP, nr KRS” 
W załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej, uwzględniający 
powyższą zmianę stanowi załącznik do niniejszego pisma i zostanie udostępniony na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

5. Zmienione zostają niżej wymienione zapisy w załączniku nr 8  do SIWZ -  Projekt umowy: 
1) § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

Sile wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od 
Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości 
zobowiązań wynikających z Umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym 
nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością 
ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, tj. powódź, trzęsienie ziemi, 
huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenie władz. Pod 
pojęciem siły wyższej nie uznaje się: wystąpienia problemów z wykonaniem Umowy z powodu strajku, 
wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze u Wykonawcy, a także braków 
siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to bezpośrednio spowodowane siłą wyższą. 

2) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający zapewni nadzór inwestorski i autorski nad realizacją robót budowlanych. 

3) § 10 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia, jeżeli: 
1) nie spełnia wymagań określonych w ust. 4 i 5; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3, 
w którym wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kar umownych o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 6 i 7 Umowy. 

4) § 10 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9, uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

5) § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez 
Zamawiającego technicznie uzasadnionym terminie lub z okoliczności wynika, że nie zdoła on usunąć wad 
w wyznaczonym technicznie uzasadnionym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad 
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Wykonanie tych robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, z 
tytułu gwarancji i rękojmi. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu tych kosztów z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a przypadku gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, na 
zasadach ogólnych. 

6) § 17 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego 
albo zaniedbuje lub przerywa prace ze swojej winy przez okres dłuższy niż 7 dni lub opóźnia się ze swojej 
winy z wykonywaniem robót, 

7) § 17 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
jeżeli Wykonawca opóźnia się ze swojej winy z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy lub nie 
kontynuuje robót pomimo wezwania złożonego pisemnie przez Zamawiającego, 
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8) wprowadza się pkt. 8 w § 18 ust. 1: 
Zamiany wyrobów (materiałów lub urządzeń) istotnych dla wykonania przedmiotów umowy. Zmiana 
wyrobów w stosunku do wynikających z oferty Wykonawcy jest możliwa za zgodą Zamawiającego, tylko w 
przypadku: 
a) zmiany nazwy danego wyrobu przez jego producenta; 
b) zaprzestania przez producenta produkcji lub wycofania przez niego  z obrotu danego wyrobu w okresie 

od złożenia oferty do wbudowania; 
c) wprowadzenia przez danego producenta do obrotu nowego wyrobu mającego takie same 

przeznaczenie oraz lepsze parametry i funkcjonalność niż wyrób zaoferowany przez Wykonawcę. 
W przypadkach określony w lit. a i b Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zaistnienie  tych 
okoliczności w szczególności przedstawiając pisemne oświadczenie producenta albo przedstawiciela 
producenta upoważnionego na piśmie do działania w jego imieniu.  
W przypadku określonym w lit. b Wykonawca może zaoferować wyrób innego producenta, tylko jeżeli nie 
zachodzi przesłanka określona w lit. c, oraz pod warunkiem, że oferowany wyrób ma takie same 
przeznaczenie oraz parametry techniczne i funkcjonalność nie gorsza niż wyrób którego dotyczy zmiana. 
Zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy mogą być 
natomiast powiązane z obniżeniem wynagrodzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 1 egz. 
Opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego. 


