
 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 387640-2013 z dnia 2013-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotu zamówienia: jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania 
remontowego pn. Wymiana pokrycia dachowego i więźby dachowej wraz z robotami 
towarzyszącymi na budynku A Komendy Miejskiej w Szczecinie przy ul....
Termin składania ofert: 2013-10-09 

Numer ogłoszenia: 406068 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 387640 - 2013 data 24.09.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 
(091) 8211479, 8211478, fax. (091) 8211477 8215406.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
• W ogłoszeniu jest: Przedmiotu zamówienia: jest wykonanie robót budowlanych 

związanych z realizacją zadania remontowego pn. Wymiana pokrycia dachowego i więźby 
dachowej wraz z robotami towarzyszącymi na budynku A Komendy Miejskiej w Szczecinie 
przy ul. Kaszubskiej 35. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego i więźby dachowej wraz z 
robotami towarzyszącymi w tym: 1) remont i wymiana więźby dachowej 2) montaż stolarki 
okiennej zewnętrznej, montaż okien połaciowych oddymiających wraz z instalacją sterującą 
i zasilającą, oraz montaż wyłazów dachowych z drabinkami 3) remont z przebudową 
kominów, 4) impregnacja elementów drewnianych, 5) wymiana pokrycia dachowego, 6) 
remont, naprawa, wymiana nakryć attyki z płyt łupkowych, 7) recykling pokrycia 
dachowego (m.in. płyt eternitu) 8) wymiana obróbek blacharskich 9) wymiana rynien i rur 
spustowych deszczówki 10) renowacja ścian elewacji na wieżach od strony połaci dachowej 
oraz wieżyczek narożnych (częściowa) 11) remont masztu radiowego 12) montaż ław 
kominiarskich, stopni kominiarskich, płotek śniegowych 13) montaż instalacji odmrażającej 
w rynnach i rurach spustowych 14) wymiana instalacji odgromowej 15) wyprowadzenie 
odpowietrzeń istniejących pionów kanalizacyjnych i wentylacyjnych Szczegółowy opis 
robót został zawarty w projektach budowlanych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych - branża budowlana i elektryczna oraz przedmiarami robót. 
Zamawiający dopuszcza udział w realizacji przedmiotu umowy podwykonawców. 
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z projektem budowlanym, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarami 
robót, kosztorysami ofertowymi, zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz przekaże przedmiot umowy w terminie w 
określonym w załączniku nr 7 do siwz - wzorze umowy. 7) Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy zastosowania rozwiązań materiałowych i technologicznych zgodnie z 
projektami budowlanymi, przedmiarami robót - szczegółowymi kosztorysami nakładczymi i 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przed złożeniem 
ofert wskazana jest wizja lokalna terenu budowy-kontakt z osobami: - Małgorzata Kotarska 
- inspektor nadzoru branży budowlanej, tel.: 91 82 11454, - Andrzej Chmurzewski - 
inspektor nadzoru branży elektrycznej, tel. 91 82 11 453, Po podpisaniu umowy Wykonawca 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=387640&rok=2013-09-24


w ciągu 10 dni kalendarzowych od przekazania terenu budowy dostarczy Zamawiającemu 
szczegółowe kosztorysy ofertowe.Wykonawca po wykonaniu co najmniej 40% wartości 
umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, może ubiegać się uzyskanie 
jednorazowej zaliczki na poczet realizacji zamówienia w kwocie do 60 % wartości 
wynagrodzenia brutto. Zaliczkę udziela się w oparciu o art. 151 a Ustawy PZP (Dz. U. z 
2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Wykonawca wniesie Zamawiającemu 100% 
zabezpieczenia na wartość wnioskowanej zaliczki w formie gwarancji bankowej lub 
gwarancji ubezpieczeniowej. 10) Wszelkie nazwy własne dotyczące materiałów i urządzeń 
zawarte w dokumentach przetargowych należy traktować jako jedne z możliwych, co 
oznacza możliwość zastosowania materiałów, urządzeń (w tym technologii) innych 
producentów o równoważnych parametrach, cechach i właściwościach. W przypadku 
zastosowania równoważnych urządzeń i materiałów oferent jest zobowiązany przedstawić 
opis oferowanych urządzeń i materiałów równoważnych podając nazwę producenta, markę, 
typ i dołączyć certyfikaty, aprobaty techniczne, itp., które określają właściwości i parametry 
techniczne. Na podstawie art. 30 ust. 5 u Pzp Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego.

• W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotu zamówienia: jest wykonanie robót budowlanych 
związanych z realizacją zadania remontowego pn. Wymiana pokrycia dachowego i więźby 
dachowej wraz z robotami towarzyszącymi na budynku A Komendy Miejskiej w Szczecinie 
przy ul. Kaszubskiej 35. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego i więźby dachowej wraz z 
robotami towarzyszącymi w tym: 1) remont i wymiana więźby dachowej 2) montaż stolarki 
okiennej zewnętrznej, montaż okien połaciowych oddymiających wraz z instalacją sterującą 
i zasilającą, oraz montaż wyłazów dachowych z drabinkami 3) remont z przebudową 
kominów, 4) impregnacja elementów drewnianych, 5) wymiana pokrycia dachowego, 6) 
remont, naprawa, wymiana nakryć attyki z płyt łupkowych, 7) recykling pokrycia 
dachowego 8) wymiana obróbek blacharskich 9) wymiana rynien i rur spustowych 
deszczówki 10) renowacja ścian elewacji na wieżach od strony połaci dachowej oraz 
wieżyczek narożnych (częściowa) 11) remont masztu radiowego 12) montaż ław 
kominiarskich, stopni kominiarskich, płotek śniegowych 13) montaż instalacji odmrażającej 
w rynnach i rurach spustowych 14) wymiana instalacji odgromowej 15) wyprowadzenie 
odpowietrzeń istniejących pionów kanalizacyjnych i wentylacyjnych Szczegółowy opis 
robót został zawarty w projektach budowlanych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych - branża budowlana i elektryczna oraz przedmiarami robót. 
Zamawiający dopuszcza udział w realizacji przedmiotu umowy podwykonawców. 
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z projektem budowlanym, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarami 
robót, kosztorysami ofertowymi, zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz przekaże przedmiot umowy w terminie w 
określonym w załączniku nr 7 do siwz - wzorze umowy. 7) Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy zastosowania rozwiązań materiałowych i technologicznych zgodnie z 
projektami budowlanymi, przedmiarami robót - szczegółowymi kosztorysami nakładczymi i 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przed złożeniem 
ofert wskazana jest wizja lokalna terenu budowy-kontakt z osobami: - Małgorzata Kotarska 
- inspektor nadzoru branży budowlanej, tel.: 91 82 11454, - Andrzej Chmurzewski - 
inspektor nadzoru branży elektrycznej, tel. 91 82 11 453, Po podpisaniu umowy Wykonawca 
w ciągu 10 dni kalendarzowych od przekazania terenu budowy dostarczy Zamawiającemu 
szczegółowe kosztorysy ofertowe.Wykonawca po wykonaniu co najmniej 40% wartości 
umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, może ubiegać się uzyskanie 
jednorazowej zaliczki na poczet realizacji zamówienia w kwocie do 60 % wartości 



wynagrodzenia brutto. Zaliczkę udziela się w oparciu o art. 151 a Ustawy PZP (Dz. U. z 
2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Wykonawca wniesie Zamawiającemu 100% 
zabezpieczenia na wartość wnioskowanej zaliczki w formie gwarancji bankowej lub 
gwarancji ubezpieczeniowej. 10) Wszelkie nazwy własne dotyczące materiałów i urządzeń 
zawarte w dokumentach przetargowych należy traktować jako jedne z możliwych, co 
oznacza możliwość zastosowania materiałów, urządzeń (w tym technologii) innych 
producentów o równoważnych parametrach, cechach i właściwościach. W przypadku 
zastosowania równoważnych urządzeń i materiałów oferent jest zobowiązany przedstawić 
opis oferowanych urządzeń i materiałów równoważnych podając nazwę producenta, markę, 
typ i dołączyć certyfikaty, aprobaty techniczne, itp., które określają właściwości i parametry 
techniczne. Na podstawie art. 30 ust. 5 u Pzp Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego.

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
• W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 

45 000,00 zł brutto 2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do 
dnia 10.10.2013 r. do godziny 12.00. Decyduje data wpływu wadium do Zamawiającego. 3. 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp. 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
zamawiającego nr 33 1010 1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do 
zamawiającego. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji 
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności 
jednoznacznie wynikać: - zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty 
całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego 
(beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, zaistniały okoliczności, o których mowa 
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych okoliczności. 6. Zamawiający dokona 
zwrotu wadium w trybie art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp. 7. Zamawiający zażąda 
ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w 
art. 46 ust. 3 uPzp. 8. W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku formach 
określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno być ono złożone w kasie zamawiającego, 
pokój 232 ul. Małopolska 47, Szczecin. Kasa Zamawiającego czynna jest codziennie w 
godzinach od 11.00 - 14.00..

• W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w 
wysokości: 45 000,00 zł brutto 2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania 
ofert, tj. do dnia 14.10.2013 r. do godziny 12.00. Decyduje data wpływu wadium do 
Zamawiającego. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w 
art. 45 ust. 6 uPzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na 
rachunek bankowy zamawiającego nr 33 1010 1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data 
wpływu środków do zamawiającego. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w 
formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w 
szczególności jednoznacznie wynikać: - zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu 
ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze 
żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, zaistniały 
okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych 
okoliczności. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art 46 z zastrzeżeniem art. 
148 ust 4 uPzp. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadku 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 3 uPzp. 8. W przypadku wnoszenia 
wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno być ono 
złożone w kasie zamawiającego, pokój 232 ul. Małopolska 47, Szczecin. Kasa 
Zamawiającego czynna jest codziennie w godzinach od 11.00 - 14.00..



• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: 10.10.2013 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w 

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

• W ogłoszeniu powinno być: 14.10.2013 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka 
Policji w Szczecinie, Pl. Św. Św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień 
Publicznych pok. 301..


