Poznań, 2016-05-05

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU

ZZP-2380-31/2016

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 termomodernizacją budynków Komendy Powiatowej Policji
w Turku.

Informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany1 treści SIWZ w poniżej określonym zakresie.
1)

2)

Załącznik nr 10 do SIWZ dokumentacja wykonawcza zostaje uzupełniona o nowe zestawienie stolarki dla
budynku niskiego oraz projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku niskiego. Przedmiotowe
dokumenty stanowią załącznik do niniejszej zamiany i zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego wraz z nowym przedmiarem budowlanym uwzględniający zakres robót wynikający z
przedmiotowej zmiany oraz z dokumentacji wykonawczej, a nie ujęty w dotychczasowym przedmiarze.
Pkt. III SIWZ (TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA) otrzymuje brzmienie:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - nie dłużej niż do dnia 15.11.2016 r. z tym zastrzeżeniem, że prace
związane z wykonaniem nowej instalacji centralnego ogrzewania nie mogą zakończyć się później niż do dnia
30.09.2016 r. Termin 30.09.2016 r. dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca zaoferuje termin wykonania całości robót
dłuższy niż 30.09.2016 r. jednak nie dłuższy niż 15.11.2016 r. Jednakże w przypadku, gdy termin wykonania
całości zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę będzie krótszy niż 30.09.2016 r. - np. Wykonawca zaoferuje
termin wykonania całości zamówienia do dnia 02.09.2016 r. - to termin wykonania prac związanych z
wykonaniem nowej instalacji centralnego ogrzewania będzie równy terminowi zarefowanemu przez
Wykonawcę dla całości robót, a więc nie później niż do dnia 02.09.2016 r.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonuje również zmiany terminu składania ofert na dzień
13.05.2016 r. godz. 11:00 oraz otwarcia ofert na dzień 13.05.2016 r., godz. 12:00.
W związku z powyższym:
W związku z tym dokonuje niżej wymienionych zmian w treści SIWZ:
1) pkt. IX.2 (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT) 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, 60844 Poznań, oznakowana następująco: ZZP-2380-31/2016 „Oferta - Termomodernizacja KPP Turek”, Nie
otwierać przed dniem 13.05.2016 r., do godz. 12:00
2) pkt. IX.3 (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT) 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-2380-31/2016 „Zmiana oferty - Termomodernizacja KPP Turek”, Nie otwierać przed
dniem 13.05.2016 r., do godz. 12:00. Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas
sesji otwarcia ofert wraz ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.

1

podstawa prawna - art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
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3) pkt. X.1 (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838
Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat lub przesłać na adres Zamawiającego do 13.05.2016 roku, do godz.
11:00.
4) pkt. X.2 (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert odbędzie się 13.05.2016 roku o godz. 12:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji
ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3.

Wyk. w 1. egz., zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
Strona 2 z 2

