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SzP- 37859/18                   Katowice, 2 października 2018 r. 
SzP-S-2314/18 
 

Do uczestników ubiegających się  
o udzielenie zamówienia publicznego  

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 7/ZP/2018  

zaprojektowanie i przebudowa zespołu sportowego na terenie  

Szkoły Policji w Katowicach 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)  
Zamawiający zmienia zapis: 
 
Zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 

W SIWZ w rozdziale XIII w ust. 2 pkt  3 
Dodaje się zapis o następującym brzmieniu: 
Wykonawca ma wykazać się odpowiednim dokumentem, że 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 również że roboty te zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
Przedmiotowe dowody należy załączyć  do oferty. 
 
W SIWZ w rozdziale XIII w ust. 2 pkt 4  
Dodaje się zapis o następującym brzmieniu: 
Wykonawca ma wykazać się odpowiednim dokumentem, że osoba wskazana jako 
główny projektant posiada doświadczenie przy projektowaniu minimum jednego 
zewnętrznego obiektu sportowego o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m2 odnośnie 
robót wykazanych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, jak 
również że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego  
i prawidłowo ukończone. Przedmiotowe dowody należy załączyć  do oferty. 
 
W SIWZ w rozdziale VI A   
Dodaje się pkt o następującym brzmieniu: 
 
15. Dokumenty potwierdzające, że 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 również że roboty te zostały wykonane zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.  
16. Dokumenty potwierdzające, że osoba wskazana jako główny projektant posiada 
doświadczenie przy projektowaniu minimum jednego zewnętrznego obiektu 
sportowego o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m2 odnośnie robót wykazanych  
w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, jak również że roboty  
te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone.  
 



 

 
W Rozdziale XI ust. 1 jest: 

„Oferty należy złożyć w Szkole Policji w Katowicach, 40-684 Katowice, ul. gen. Zygmunta 
Waltera-Jankego 276, Sekretariat  Wydziału Finansów, budynek „D” (administracyjny),  
pok. D-04 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 październik 2018 r. do godz. 
10:00”. 
 
winno być: 

„Oferty należy złożyć w Szkole Policji w Katowicach, 40-684 Katowice, ul. gen. Zygmunta 
Waltera Jankego 276, Sekretariat  Wydziału Finansów, budynek „D” (administracyjny),  
pok. D-04 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2018 r. do godz. 
10:00”. 

 
 

 
W Rozdziale XI ust 6 jest: 
„Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5 października 2018 r. o godz. 10:30  
w siedzibie Zamawiającego tj. Szkole Policji w Katowicach, 40-684 Katowice, ul. gen. 
Zygmunta Waltera- Jankego 276 w budynku „C”– sala konferencyjna.” 
winno być: 
„Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 października 2018 r. o godz. 10:30 
w siedzibie Zamawiającego tj. Szkole Policji w Katowicach, 40-684 Katowice, ul. gen. 
Zygmunta Waltera- Jankego 276 w budynku „C”– sala konferencyjna.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wyk  AB w 1 egz. 32 60-69-441 
strona internetowa  
 


