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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134428-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Roboty budowlane
2014/S 078-134428

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, Osoba do kontaktów: Krystyna Obecna,
Szczecin70-515, POLSKA. Tel.:  +48 918211404. Faks:  +48 918211477. E-mail: zzp@szczecin.policja.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.3.2014, 2014/S 61-102435)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:45000000
Roboty budowlane
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
dla części nr 1 (KWP Szczecin):
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 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
związanych z dociepleniem przegród, instalacji c.o., instalacji elektrycznej, na kwotę nie mniejszą niż 3,5 mln PLN brutto,
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
- dla części 1 (KWP Szczecin) - w kwocie 180 000, 00 zł brutto
- dla części 2 (KMP Szczecin bud. A) w kwocie 100 000, 00 zł brutto
- dla części 3 (KMP Szczecin bud. B) w kwocie 90 000, 00 zł brutto
- dla części 4 (KMP Szczecin bud. C,D) w kwocie 110 000, 00 zł brutto
- dla części 5 (KP Szczecin Dąbie) w kwocie 47 000, 00 zł brutto
- dla części 6 (KPP Police) w kwocie 49 000, 00 zł brutto
- dla części 7 (KP Mierzyn) w kwocie 35 000, 00 zł brutto
- dla części 8 (KPP Pyrzyce) w kwocie 49 000, 00 zł brutto
- dla części 9 ((KMP Koszalin) w kwocie 110 000, 00 zł brutto
- d la części 10 (KPP Kołobrzeg) w kwocie 55 000, 00 zł brutto
- dla części 11 (KPP Kamień Pom.) w kwocie 28 000, 00 zł brutto
- dla części 12 (KPP Gryfice) w kwocie 25 000, 00 zł brutto
- dla części 13 (KMP Świnoujście) w kwocie 39 000, 00 zł brutto
- dla części 14 (KPP Łobez) w kwocie 2 500, 00 zł brutto
- dla części 15 (KPP Drawsko Pom.) w kwocie 39 000,00 zł brutto
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 22.04.2014r. do godziny 11.30. Decyduje data
wpływu środków 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.
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5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści
tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) 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.
Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
dla części I (KWP w Szczecinie)
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 3 500 000 PLN brutto,
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
— dla części 1 (KWP Szczecin) - w kwocie 180 000 PLN brutto;
— dla części 2 (KMP Szczecin bud. A) w kwocie 100 000 PLN brutto;
— dla części 3 (KMP Szczecin bud. B) w kwocie 90 000 PLN brutto;
— dla części 4 (KMP Szczecin bud. C,D) w kwocie 110 000 PLN brutto;
— dla części 5 (KP Szczecin Dąbie) w kwocie 47 000 PLN brutto;
— dla części 6 (KPP Police) w kwocie 49 000 PLN brutto;
— dla części 7 (KP Mierzyn) w kwocie 35 000 PLN brutto;
— dla części 8 (KPP Pyrzyce) w kwocie 49 000 PLN brutto;
— dla części 9 ((KMP Koszalin) w kwocie 110 000 PLN brutto;
— dla części 10 (KPP Kołobrzeg) w kwocie 55 000 PLN brutto;
— dla części 11 (KPP Kamień Pom.) w kwocie 28 000 PLN brutto;
— dla części 12 (KPP Gryfice) w kwocie 25 000 PLN brutto;
— dla części 13 (KMP Świnoujście) w kwocie 39 000 PLN brutto;
— dla części 14 (KPP Łobez) w kwocie 2 500 PLN brutto;
— dla części 15 (KPP Drawsko Pom.) w kwocie 39 000 PLN brutto.
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. dla części II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV do dnia 28.4.2014r. do godziny 11.30. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.
Dla części I i IX Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 8.5.2014r. do godziny 11.30.
Decyduje data wpływu środków 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 331010 1599
0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
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5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej ztreści tych
gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) 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 mowaw 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 winnobyć ono
złożone w kasie zamawiającego, pokój 232 ul. Małopolska 47, Szczecin. Kasa Zamawiającego czynna jest codziennie w
godzinach od 11.00 – 14.00.
Inne dodatkowe informacje
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dla części nr I i IX.
8.5.2014 – 11:30
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert dla części nr I i IX.
Data: 8.5.2014 – 12:00
Miejscowość:
Szczecin, Pl. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin


