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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Komenda Wojewódzka Policji w
Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Małopolska 47

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-515 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 918211485

Osoba do kontaktów:  Krystyna Obecna

E-mail:  zzp@szczecin.policja.gov.pl Faks:  +48 918211477

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.szczecin.kwp.gov.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Pełnienie kompleksowej obsługi inwestorskiej tj. Inżyniera Kontraktu projektu pn. „Poprawa dostępności i
funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację
pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29” realizowanego w ramach Poddziałania 6.6.1
Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowej obsługi inwestorskiej projektu pn. „Poprawa dostępności
i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację
pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”. 1.Nadzór nad realizacją robót budowlanych
odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi
w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robot Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez
Zamawiającego” (FIDIC – 1999 r.) oraz z Warunkami Szczególnymi. Ponadto usługa obejmuje bieżące
i całościowe rozliczenie finansowe zadania oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych
związanych z realizacją Projektu zgodnie z Porozumieniem o dofinansowaniu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
2.Szczegółowy opis i zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6
do siwz.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71540000  
Dodatkowe przedmioty 71247000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZZ-2380-104/2012

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_kwp12
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-125288   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 177-291821  z dnia:  14/09/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
10/09/2012  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.3) Informacje o wznowieniach

Zamiast:
tak

Powinno być:
nie

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się
wykonawcy, którzy:
2) posiadają wiedzę i doświadczenia,
warunek ten zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że wykonał należycie w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, co najmniej
dwie prace podobne do pracy objętej
przedmiotem zamówienia.Za pracę
podobną do przedmiotu zamówienia
Zamawiający uzna pełnienie
funkcji Inżyniera Kontraktu lub
wielobranżowego i kompleksowego
nadzoru inwestorskiego lub
Zarządzającego Kontraktem,
obejmującej łącznie co najmniej:
pełnienie nadzoru budowlanego,

Powinno być:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się
wykonawcy, którzy:
2) posiadają wiedzę i doświadczenie,
Warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że wykonał należycie w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej
dwie prace podobne do prac
objętych przedmiotem zamówienia,
mianowicie:
1.co najmniej jedną pracę podobną
do przedmiotu zamówienia
– polegającą na pełnieniu
funkcji Inżyniera Kontraktu lub
wielobranżowego i kompleksowego
nadzoru inwestorskiego lub
zarządzającego Kontraktem, na
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współpracę z jednostkami
samorządu terytorialnego
lub administracji rządowej w zakresie
realizacji budowy, prowadzenie
sprawozdawczości i bieżące
rozliczanie
zadania, w tym rozliczenia
finansowo-księgowe, o
wartości nadzorowanego zadania nie
mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto
każda, przy czym jedna z
wykazanych prac winna dotyczyć
budynku użyteczności
publicznej* o kubaturze minimum
5 000 m³ wraz z infrastrukturą
techniczną.
Wartość każdej z wykazanych prac
nie może być mniejsza niż 10 000
000,00 zł (brutto).

obiekcie użyteczności publicznej
(wraz z infrastrukturą techniczną)
o kubaturze minimum 5 000 m3 i o
wartości nadzorowanego zadania nie
mniejszej
niż 10 000 000,00 zł brutto
oraz
2.co najmniej jedną pracę podobną
do przedmiotu zamówienia –
polegającą na prowadzeniu
sprawozdawczości i bieżącym
rozliczaniu zadania (w tym
rozliczenia finansowo-księgowe)
dla zadania na obiekcie o kubaturze
minimum 5 000 m3 i o wartości
zadania nie mniejszej niż 10 000
000,00 zł brutto.
Uwaga! Zamawiający uzna
powyższy warunek za spełniony
jeżeli Wykonawca wykaże
wykonanie powyższych prac w
jednym lub osobnych zamówieniach.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:
Braku informacji o zamówieniach
uzupełniających

Powinno być:
Zamawiający przewiduje zamówienie
uzupełniające zgodnie z art. 67
ust. 1 pkt 6) uPzp do 50% wartości
zamówienia podstawowego

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik nr 6 do siwz, par. 7 ust. 6
umowy

Zamiast:

6. Terminy płatności poprawnie
wystawionych faktur:
1) przejściowej: do 60 dni licząc
od daty przyjęcia faktury przez
Zamawiającego;
2) końcowej: do 60 dni licząc
od daty przyjęcia faktury przez
Zamawiającego.

Powinno być:

6. Terminy płatności poprawnie
wystawionych faktur
1)przejściowej: 30 dni licząc
od daty przyjęcia faktury przez
Zamawiającego,
2)końcowej: 30 dni licząc od
daty przyjęcia faktury przez
Zamawiającego,
oraz dodaje pkt. 3 w brzmieniu :
3)Zamawiający zastrzega, że w
przypadku nieotrzymania transzy
dofinansowania na realizację
projektu w pełnej wysokości od
Instytucji Pośredniczącej lub od
dysponenta budżetu wyższego
stopnia, wynagrodzenie zostanie
uiszczone w terminie 14 dni od
dnia otrzymania dofinansowania.
Wykonawca oświadcza, że w
przypadku opóźnienia w płatności
spowodowanego ww. przyczynami
nie będzie dochodził odsetek
ustawowych za okres opóźnienia

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:
22/10/2012   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
31/10/2012   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)
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III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
22/10/2012   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
31/10/2012   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
22/10/2012   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
31/10/2012   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-139073
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