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Ogłoszenie nr 500236699-N-2018 z dnia 02-10-2018 r.
Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 618968-N-2018
Data: 20/09/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27667677500000, ul. ul. Gen.
Jankego 276, 40684 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 6069440, 6069441, e-mail
zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl, faks 032 6069249, 6069279.
Adres strony internetowej (url): http://katowice.szkolapolicji.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: 1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.
Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, złoŜone na formularzu
stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ oraz aktualne na dzień składania ofert. 3. Wykonawca w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy PZP, przekaŜe Zamawiającemu oświadczenie o przynaleŜności lub braku
przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
(zalecane jest złoŜenie oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).
W ogłoszeniu powinno być: 1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do
SIWZ. 2. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, złoŜone na
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formularzu stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ oraz aktualne na dzień składania ofert. 3.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaŜe Zamawiającemu oświadczenie o
przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (zalecane jest złoŜenie oświadczenia według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ). 4. Dokumenty potwierdzające, Ŝe osoba wskazana jako kierownik
budowy posiada doświadczenie przy kierowaniu budową minimum dwóch zewnętrznych
obiektów sportowych odnośnie robót wykazanych w formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ , jak równieŜ Ŝe roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 5. Dokumenty potwierdzające, Ŝe osoba
wskazana jako główny projektant posiada doświadczenie przy projektowaniu minimum
jednego zewnętrznego obiektu sportowego o powierzchni nie mniejszej niŜ 1500 m2 odnośnie
robót wykazanych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, jak równieŜ
Ŝe roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-10-05, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2018-10-09, godzina: 10:00,
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