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Szczecin, dnia 16. października 2012 r. 

ZZ-2380-115/12 

Informacja na stronę internetową 

 

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego 

pn. „Poprawa dostępności funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania Komendy Powiatowej 

Policji w Stargardzie Szczecińskim poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie  

przy ul. Warszawskiej 29” 

 Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a uPzp w związku z art. 186 ust. 2 zd. 2 uPzp 

dokonuje modyfikacji treści siwz wraz z załącznikami oraz ogłoszenia w następującym zakresie: 

1. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kierownika budowy; 

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść warunku udziału w postępowaniu dotyczący 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie kwalifikacji i doświadczenia 

zawodowego kierownika budowy,  

za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118  

i Nr 170, poz. 1217) w określonych specjalnościach na nw. stanowiskach: 

a) Kierownik Budowy - wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 

- posiadanie uprawnień do kierowania robotami  bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, 

- posiadanie co najmniej pięcioletniego doświadczenia jako Kierownik Budowy  

przy realizacji obiektów kubaturowych, w tym co najmniej przy realizacji jednej inwestycji 

polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze 

minimum 5 000 m³ wraz z infrastrukturą techniczną i wartości minimum 10.000.000 zł 

brutto. 

2. Opis przedmiotu zamówienia, naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców poprzez nieuprawnione użycie znaków towarowych; 
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Zamawiający w załączeniu przekazuje opis parametrów równoważności: 

a) w branży budowlanej: zał. nr 7.1.1.a, zał. nr 7.1.2.c, zał. nr 7.1.3- 5, zał. nr 7.1.7-8; 

b) w branży elektrycznej: zał. nr 8.1.2.a-d, zał. nr 8.1.3-5, zał. nr 8.1.8, zał. nr 8.1.10-11,  

zał. nr 8.1.13; 

c) w branży sanitarnej: zał. nr 9.1.1, zał. nr 9.1.2.a-f, zał. nr 9.1.3.a-b, zał. nr 9.2, zał. nr 9.3, zał. nr 3 

do odpowiedzi z dnia 09.10.2012 r. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że stanowisko odnośnie ww. kwestii dotyczącej centrali 

telefonicznej zostanie przestawione w odrębnym piśmie. 

3. Opis przedmiotu zamówienia, naruszający obowiązek sporządzenia go jednoznacznie i wyczerpująco, 

za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania  

i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty; 

W pkt. 9.7. Opisu do  projektu Wykonawczego budynku Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie 

Szczecińskim znalazł się błędny zapis dotyczący szaf do przechowywania dokumentacji niejawnej. 

Powyższe szafy będą przedmiotem odrębnego postępowania. W związku z powyższym Zamawiający 

wykreśla zapis: „Dobór szaf do uzgodnienia z Inwestorem”. 

4. Opis przedmiotu zamówienia, naruszający obowiązek sporządzenia go jednoznacznie i wyczerpująco, 

za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania  

i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty poprzez wyłączenie z zakresu opisu 

przedmiotu zamówienia przedmiarów oraz wskazanie na wizję lokalną i zobligowanie do złożenia 

oświadczenia o kompletności rozwiązań; 

Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót stanowi  integralną część przedmiotu zamówienia i jest 

wiążącym elementem przy sporządzeniu oferty. 

Zamawiający wykreśla zdanie „przed złożeniem ofert wskazana jest wizja lokalna terenu budowy”, 

znajdujący się w pkt. 11 SIWZ. 

5. Naruszenie uczciwej konkurencji poprzez wprowadzenie ograniczeń co do podwykonawstwa; 

W Subklauzuli 4.4. Warunków Szczególnych (PODWYKONAWCY) Zamawiający skreśla pierwsze 

zdanie i zastępuje je następującym: „Wykonawca może podzlecić całość Robót Podwykonawcom”. 

Pozostałe zapisy Subklauzuli 4.4. Warunków Szczególnych pozostają bez zmian. 

6. Naruszenie postanowień art. 41 ustawy PZP poprzez zaniechanie uwzględnienia w ogłoszeniu  

o zamówieniu możliwości udzielania zamówień uzupełniających, pomimo przewidzenia takiej 

możliwości w SIWZ i wzorze umowy; 
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Zamawiający uwzględnia w ogłoszeniu o zamówieniu możliwość udzielania zamówień 

uzupełniających, wobec przewidzenia takiej możliwości w SIWZ i wzorze umowy; 

7. Naruszenie zasady równości stron w stosunku cywilnoprawnego poprzez wprowadzenie  

kar za opóźnienie, a nie za zwłokę; 

Zamawiający wprowadza zmianę w Subklauzuli 1.8 Warunków Szczególnych, nadając nowe 

brzmienie zapisu: „w przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawcę jego obowiązków,  

o których mowa w pkt. a),b),c) powyżej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 1000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki w stosunku  

do terminów, o których mowa w tych punktach.” 

 

Zamawiający na podstawie art.12a ust. 2 pkt1 uPzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia 

wadium, który nastąpi w dniu 08.11.2012 r., godziny nie ulegają zmianie. 

 

 

 


