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Ogłoszenie nr 510240233-N-2019 z dnia 07-11-2019 r.

Komenda Wojewódzka Policji: KP w Mielnie modernizacja budynku przy ul. 6 marca 6 -
adaptacja budynku na siedzibę Komisariatu Policji w Mielnie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 600834-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540208387-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 81090304000000, ul.
Małopolska  47, 70-515  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8211479,
e-mail zzp@sc.policja.gov.pl, faks 91 8211477. 
Adres strony internetowej (url): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
KP w Mielnie modernizacja budynku przy ul. 6 marca 6 - adaptacja budynku na siedzibę
Komisariatu Policji w Mielnie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZZ-2380-101/19

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie i
adaptacji budynku na siedzibę komisariatu Policji. 2) Zakres prac obejmuje przebudowę
istniejących pomieszczeń budynku w celu utworzenia: strefy ogólnodostępnej (wiatrołapu,
poczekalni, węzła sanitarnego dla interesantów – przystosowanego dla osób niepełnosprawnych);
strefy ograniczonego dostępu: pomieszczenia biurowe i do wykonywania innych czynności
służbowych – sali odpraw, siedziby kierownictwa jednostki, szatni z zapleczem sanitarnym
(męskie, damskie), sanitariatów, pomieszczenia technicznego (rozdzielni energii elektrycznej);
strefy zamkniętej: zespołu pomieszczeń służby dyżurnej (pomieszczenie dyżurnego, podręczny
magazyn broni, pomieszczenie wydawania broni, pomieszczenie socjalne z węzłem sanitarnym).
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Zakres robót obejmuje demontaż: stolarki drzwiowej, konstrukcji aluminiowo-szklanej, skucie
tynków wewnętrznych, posadzek, ścianek działowych, wykonaniem nowych ścianek
działowych, nadproży drzwiowych, otworów drzwiowych, tynków, wykonaniem sufitów
podwieszanych, poszerzeniem otworów drzwiowych z osadzeniem nowej wewnętrznej stolarki
okiennej i drzwiowej, wykonaniem nowych posadzek, przebudowę węzłów sanitarnych i klatek
schodowych, wykonaniem robót malarskich. Ponadto do zakresu zamówienia wchodzi wymiana
wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz doposażenie
pomieszczeń w wentylację grawitacyjną, klimatyzację. Szczegółowy opis robót budowlanych
został zawarty w przedmiarach robót, kosztorysach nakładczych, projekcie wykonawczym,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - branże budowlana,
sanitarna i elektryczna stanowiących załącznik nr 6 do siwz. 3) Zamawiający przewiduje
udzielenie Wykonawcy zaliczki, zgodnie z treścią art. 151a ustawy Pzp na zasadach, o których
mowa w § 11 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. 4) Zamawiający wymagał aby
Wykonawca dysponował na etapie realizacji umowy osobami zdolnymi do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) posiadającymi wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień w specjalności: 1)
konstrukcyjno-budowlanej (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w
dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba; 2) instalacji sanitarnych w zakresie instalacji i urządzeń
cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa,
obowiązującymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba; 3) instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa,
obowiązującymi w dniu ich wydania) co najmniej 1 osoba; 4) dysponowania przy wykonywaniu
instalacji i montażu elektronicznych systemów alarmowych Pracownikami Zabezpieczenia
Technicznego wpisanymi na Listę Kwalifikowanych Pracowników Zabezpieczenia Technicznego
prowadzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997
roku o ochronie osób i mienia (Dz. U.1997 nr 114 poz.740 z póź. zmianami); Zamawiający
dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji, przez jedną osobę, pod warunkiem spełnienia
przez osobę łączącą te funkcje, wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
5) Sposób wyliczenia ceny ofertowej przez Wykonawcę został opisany w rozdziale XII niniejszej
siwz. 6) Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu
zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. 7) Kody i
nazwy dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych (CPV): 45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunków policji; 45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne; 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 45400000-1 Roboty
wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 8) Zamawiający dopuścił rozwiązania
równoważne opisywanym. 9) Zamawiający wymagał aby Wykonawca lub podwykonawca
zobowiązał się do zatrudnienia, w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 917 z późn. zm) lub analogicznych przepisów państw
członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności fizyczne
bezpośrednio związane z wykonywaniem wszystkich robót budowlanych (z pominięciem
operatorów sprzętu, kierowców), na cały okres realizacji zamówienia. 10) Zatrudnienie osób, o
których mowa w ust. 9 niniejszego rozdziału nastąpi przed dniem rozpoczęcia wykonywania
przez te osoby czynności w ramach realizacji niniejszej umowy. 11) Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu poszczególnych osób na podstawie umowy o pracę
przy realizacji zadania z podaniem terminów ważności umów oraz stanowisk pracy
zatrudnionych osób, nie później niż trzy dni robocze przed zamiarem wprowadzenia ich na teren
budowy. 12) Pozostałe wymagania dotyczące zatrudnienia określone zostały w § 6 wzoru umowy
będącej załącznikiem nr 5 do siwz. 13) Zamawiający określił w siwz wymagania dotyczące
zatrudnienia osoby niepełnosprawnej i osoby bezrobotnej. 14) Zamawiający nie zastrzegał
obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 15)
Podwykonawcy: Zamawiający dopuścił powierzenie części zamówienia podwykonawcom
Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
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nie
II.5) Główny Kod CPV: 45216111-5

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45332000-3, 45331200-8, 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4618618.56 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowe „CARDO” mgr inż. Bożena Serwatka 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Poprzeczna 7B/4 
Kod pocztowy: 75-841 
Miejscowość: Koszalin 
Kraj/woj.: zachodniopomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2874370.79 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2831421.01 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4478712.52 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


