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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 918211404

Osoba do kontaktów:  Krytyna 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:
Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie

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

Zakres prac dla wszystkich części obejmuje: modernizację (lub wykonanie) instalacji solarnej c.w.u. – poprzez
montaż kolektorów słonecznych z automatyką i licznikiem rozliczenia energii cieplnej
Dla pozostałych (oprócz części nr 12 - KPP Łobez)
1) demontaż i montaż instalacji c.o.
2) wymiana stolarki okiennej (w częściach nr 1 i 9 na okna drewniane) (+ montaż nawiewników) i zewnętrznej
drzwiowej
3) izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie ścian poniżej poziomu terenu
4) docieplenie ścian zewnętrznych budynków (poza elewacjami ceglanymi) i ościeży okiennych z wykonaniem
nowej kolorystyki
5) docieplenie stropodachów (o ile są), wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie instalacji odgromowej,
6) docieplenie stropów ostatniej kondygnacji z naprawą lub wymiana pokrycia dachowego (w przypadku
dachów ostrych)
7) wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne (oprócz części 5, 6, 7, 8) z wymianą całej instalacji
elektrycznej w części 1, 2, 3, 4 – zgodnie z opisami robót dla poszczególnych obiektów zamieszczonych przy
specyfikacjach technicznych dla każdej części
8) roboty towarzyszące (m.in. wymiana daszków wejściowych, malowanie zewnętrznych elementów
metalowych, naprawa murków i ogrodzeń demontowanych przy docieplaniu ścian)
9) wykonanie świadectw energetycznych po zakończeniu prac objętych przedmiotem zamówienia
10) Wykonanie nowej kolorystyki obiektu.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45000000  
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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-2380-60/14

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:   2014-039865   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 061-102435  z dnia:  27/03/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
25/03/2014  (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:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

części nr 12 ( KPP Gryfice),
warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w
tym okresie, co najmniej jedną
najważniejszą robotę budowlaną.
Za najważniejszą robotę budowlaną
Zamawiający uzna wykonanie 1
roboty budowlanej polegającej
na wykonaniu łącznie: wymiany
stolarki okiennej, docieplenia ścian
budynku, wykonaniu prac dekarskich
obejmujących swym zakresem
docieplenie stropodachu, instalacji
c.o., instalacji elektrycznej, na kwotę
nie mniejszą niż 500 000,00 zł brutto,
części nr 13 (KMP w Świnoujściu) ,
warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich pięciu lat

Powinno być:

części nr 12 ( KPP Gryfice),
warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w
tym okresie, co najmniej jedną
najważniejszą robotę budowlaną.
Za najważniejszą robotę budowlaną
Zamawiający uzna wykonanie 1
roboty budowlanej polegającej
na wykonaniu łącznie: wymiany
stolarki okiennej, docieplenia ścian
budynku, wykonaniu prac dekarskich
obejmujących swym zakresem
docieplenie stropodachu, instalacji
c.o., instalacji solarnej, instalacji
elektrycznej, na kwotę nie mniejszą
niż 500 000,00 zł brutto,
części nr 13 (KMP w Świnoujściu) ,
warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że wykonał należycie
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przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w
tym okresie, co najmniej jedną
najważniejszą robotę budowlaną.
Za najważniejszą robotę budowlaną
Zamawiający uzna wykonanie 1
roboty budowlanej polegającej
na wykonaniu łącznie: wymiany
stolarki okiennej, docieplenia ścian
budynku, wykonaniu prac dekarskich
obejmujących swym zakresem
docieplenie stropodachu, instalacji
c.o., instalacji elektrycznej, na kwotę
nie mniejszą niż 1,3 mln zł brutto,
części nr 15 (KPP Drawsko
Pomorskie),
warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w
tym okresie, co najmniej jedną
najważniejszą robotę budowlaną.
Za najważniejszą robotę budowlaną
Zamawiający uzna wykonanie 1
roboty budowlanej polegającej na
wykonaniu łącznie: wymiany stolarki
okiennej, docieplenia ścian budynku,
wykonaniu prac dekarskich, instalacji
c.o., instalacji elektrycznej, na kwotę
nie mniejszą niż 1,3 mln zł brutto,

w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w
tym okresie, co najmniej jedną
najważniejszą robotę budowlaną.
Za najważniejszą robotę budowlaną
Zamawiający uzna wykonanie 1
roboty budowlanej polegającej na
wykonaniu łącznie: wymiany stolarki
okiennej, docieplenia ścian budynku,
wykonaniu prac dekarskich, instalacji
solarnej, instalacji elektrycznej, na
kwotę nie mniejszą niż 1,3 mln zł
brutto,
części nr 15 (KPP Drawsko
Pomorskie),
warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w
tym okresie, co najmniej jedną
najważniejszą robotę budowlaną.
Za najważniejszą robotę budowlaną
Zamawiający uzna wykonanie 1
roboty budowlanej polegającej na
wykonaniu łącznie: wymiany stolarki
okiennej, docieplenia ścian budynku,
wykonaniu prac dekarskich, instalacji
c.o., instalacji solarnej, instalacji
elektrycznej, na kwotę nie mniejszą
niż 1,3 mln zł brutto,

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

Zamiast: Powinno być:

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:
27/03/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-041295
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