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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:
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

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

Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków
i elementów zagospodarowania Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim poprzez integrację
pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.
2. Zakres robót obejmuje:
1) przygotowanie terenu (w tym rozbiórka istniejących budynków i budowli: budynki ok. 10 000 m³, budowle ok.
4 000 m³) i przyłączenia obiektów do sieci;
2) budowa budynku głównego KPP Stargard Szczeciński o następujących danych:
a) powierzchnia zabudowy – 1 248,29 m²,
b) powierzchnia użytkowa – 3 925,07 m²,
c) powierzchnia całkowita – 4 791,68 m²,
d) kubatura - 18 447,97 m³,
e) wysokość (do attyki) – 12,82 m,
3) budowa pozostałych obiektów następujących o danych (powierzchnia całkowita)
a) budynek kojców dla psów z zapleczem – 280,67m2/680,12m3;
b) budynek myjni z pomieszczeniem przeszukiwania – 111,86m2 /498,27 m3;
c) budynek agregatu prądotwórczego – 15,00m2 /45,90m3;
d) budynek śmietnika – 14,04 m2 /42,96m3 ;
Uwaga: wszystkie obiekty realizowane są w technologii tradycyjnej
4) budowa elementów infrastruktury technicznej;
5) zagospodarowanie terenu;
W wyniku realizacji Projektu planowane jest osiągnięcie następujących rezultatów:
a)liczba obiektów powstałych w wyniku realizacji projektu – 5 szt.;
b)długość wybudowanych obiektów infrastruktury technicznej – 3758,5 m;
c)długość wybudowanych instalacji technicznych – 2566 m.
Dokładny przedmiot i zakres zamówienia określa Umowa wraz z załącznikami oraz SIWZ z załącznikami

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45216111  
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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-2380-115/2012

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:   2012-131259   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 185-303953  z dnia:  26/09/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
21/09/2012  (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) dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, a)za spełnienie
powyższego warunku Zamawiający
uzna jeżeli wykonawca wykaże, że
dysponowania osobami zdolnymi
do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994
r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz.
1217) w określonychspecjalnościach
na nw. stanowiskach:
a) Kierownik Budowy
Wymagane kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe:
1. posiadanie uprawnień do
kierowania robotami bez ograniczeń

Powinno być:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy:
2) dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, a)za spełnienie
powyższego warunku Zamawiający
uzna jeżeli wykonawca wykaże, że
dysponowania osobami zdolnymi
do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994
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:
1. posiadanie uprawnień do
kierowania robotami bez ograniczeń
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w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej,
2. posiadanie co najmniej
pięcioletniego doświadczenia jako
Kierownik Budowy przy realizacji
obiektów kubaturowych, w tym
co najmniej przy realizacji jednej
inwestycji polegającej na budowie
budynku użyteczności publicznej o
kubaturze minimum 5 000 m³ wraz
z infrastrukturą techniczną i wartości
minimum 10 000 000 PLN brutto.

w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej,
2. 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 PLN brutto.

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

Zamiast:
Brak 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:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
Miejscowość Szczecin

Powinno być:
Miejscowość Pl. Św. Piotra i Pawła
4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds.
Zamówień Publicznych pok. 301

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:

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

Powinno być:
08/11/2012   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

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

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

Powinno być:
08/11/2012   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

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

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

Powinno być:
08/11/2012   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:
16/10/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-143205
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