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Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
 

ZMIANA TREŚCI SIWZ  
 

 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie robót budowlanych związanych z remontem części pomieszczeń w budynkach Komendy Miejskiej 
Policji w Koninie 

 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907          
ze zm.), informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany terminu otwarcia ofert na dzień 11.06.2015 r. oraz 
maksymalnego terminu wykonania zamówienia jaki Wykonawca może zaoferować na nie dłuższy niż do dnia 
16.11.2015 r.  
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje niżej określonych zmian treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ).  

 
1) Pkt III SIWZ, otrzymuje brzmienie: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - nie dłużej niż do 16.11.2015 r. 
 

2) Pkt VI.1.5 SIWZ, zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji 
finansowej określonego w pkt. V.2.5, będzie polegał na zdolnościach finansowych innych podmiotów, musi 
dostarczyć wraz z ofertą informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą tego 
podmiotu. 
 

3) Pkt IX.2 SIWZ, 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-2380-33/2015 „Oferta - Remont KMP Konin”, Nie otwierać 
przed dniem 11.06.2015 r., do godz. 11:30, oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

 
4) Pkt IX.3 SIWZ, 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-2380-33/2015 „Zmiana oferty - Remont KMP Konin”, Nie otwierać przed 
dniem 11.06.2015 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. 
 

5) Pkt X.1 SIWZ, otrzymuje brzmienie: 
Ofertę należy złożyć do 11.06.2015 roku, do godz. 11:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji 
ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat.  
W przypadku składania oferty osobiście albo za pośrednictwem kuriera należy ją dostarczyć na powyższy adres. 
W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, należy ją przesłać na adres 
określony w pkt. IX.2. 
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6) Pkt X.2 SIWZ, otrzymuje brzmienie: 
Otwarcie ofert odbędzie się 11.06.2015 roku o godz. 11:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3.  
 

7) Pkt XII.1.2 SIWZ, otrzymuje brzmienie: 
„Termin wykonania zamówienia”, którego znaczenie wynosi 10 %.  
Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin otrzyma 10 pkt. Wykonawca nie może zaoferować terminu 
dłuższego niż do dnia 16.11.2015 r. Wyznaczony dzień dla zaoferowanego terminu wykonania zamówienia 
musi być dniem roboczym (od poniedziałku do piątku). W przypadku gdy Wykonawca wyznaczy termin 
wykonania zamówienia na dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, dzień świąteczny) Zamawiający na 
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy poprawi ten termin na pierwszy dzień roboczy  następujący po tym 
dniu, pod warunkiem, że Wykonawca wyrazi na to zgodę. 
Obliczenie punktów w kryterium „Termin wykonania zamówienia” dla pozostałych ofert zostanie 
dokonane w oparciu o następujący wzór: 

T = (Tx / T min) x 10 

gdzie:  T - liczba punktów w kryterium „Termin wykonania zamówienia” 
 T min - najkrótszy termin wykonania zamówienia wynikający ze złożonych ofert, wyrażony 

największą liczbą dni stanowiących różnicę pomiędzy wymaganym terminem przez 
Zamawiającego (16.11.2015 r.), a terminem zaoferowanym przez danego 
Wykonawcę 

 Tx 

  

- termin wykonania zamówienia wynikający z danej oferty, wyrażony liczbą dni 
stanowiących różnicę pomiędzy wymaganym terminem przez Zamawiającego 
(16.11.2015 r.), a terminem zaoferowanym przez danego Wykonawcę 

 

Przykład: 
W złożonych ofertach zostaną wskazane następujące terminy wykonania zamówienia: 15.10.2015 r. i 
30.09.2015 r. 
Najkrótszy termin wynikający ze złożonych ofert to 30.09.2015 r. - różnica dni pomiędzy tym terminem, a 
wymaganym przez Zamawiającego (16.11.2015 r.) = 47 - liczba uzyskanych punktów 10.  
Termin wykonania zamówienia drugiej oferty 15.10.2015 r. - różnica dni pomiędzy tym terminem, a 
wymaganym przez Zamawiającego (16.11.2015 r.) = 31 - liczba uzyskanych punktów 6,60,  obliczona wg 
wzoru (31 / 47) x 10 = 6,60 pkt. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1. egz., zmieszczono na stronie internetowej Zamawiającego  


