
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html

Szczecin: Renowacja zabytkowego obiektu KWP w Szczecinie przy ul.

Małopolskiej 47

Numer ogłoszenia: 176513 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji , ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj.

zachodniopomorskie, tel. (091) 8211479, 8211478, faks (091) 8211477 8215406.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwp.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja zabytkowego obiektu KWP w Szczecinie

przy ul. Małopolskiej 47.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Określenie przedmiotu oraz

wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i renowacyjne zabytkowego

obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47. 2. Zakres prac obejmuje:

renowację elewacji całego obiektu zgodnie z projektem, programem prac konserwatorskich oraz decyzjami MKZ

w Szczecinie (nr BMKZ-S.4125.51.2014.EW z dnia 21.02.2014r. oraz nr BMKZ-S.4125.207.2014.MJ z dnia

25.04.2014 r. obejmującą w szczególności elementy ceglane, kamienne, detal architektoniczny, malatury, tynk

polichromowany i drewno polichromowane), stolarkę okienną, stolarkę drzwiową. odtworzenie: - kutych krat na

parterze fasady na wzór zachowanych przy oknach obok portalu, - drzwi w głównym portalu wejściowym od ul.

Małopolskiej, - wrót bramy przejazdowej przy ul. Starzyńskiego oraz pozostałych drzwi w zabytkowych częściach

gmachu, - przywrócenie ceglanego lica muru kurtynowego, wykonanie iluminacji elewacji Gmachu, konserwację

ogrodzenia przedogródka, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej zlokalizowanej pod dziedzińcem

wewnętrznym wraz z ułożeniem nowej nawierzchni dziedzińca z kostki granitowej oraz remont nawierzchni

wjazdu od ulicy Starzyńskiego, renowację Sali Tradycji: - zachowanie (remont, konserwacja i ewentualna

wymiana zniszczonych elementów) oryginalnej skrzynkowej stolarki okiennej oraz renowację stolarki drzwiowej

w Sali Tradycji, - odtworzenie dawnych żaluzji drewnianych z wykorzystaniem składowych ich konstrukcji
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(istniejących prowadnic zewnętrznych), - renowację polichromii na ścianach i suficie obłożonych drewnem w

90% oraz odkrycie i odtworzenie zamalowanej polichromii na ścianach ponad boazerią zgodnie z dokumentacja

archiwalną pod ścisłą kontrolą Konserwatora Zabytków, - wykonanie nowego pięcioramiennego żyrandola,

remont i konserwacja wewnętrznych portali kamiennych na holu 1 piętra, roboty towarzyszące, w tym m.in.

wykonanie tablicy informacyjnej o realizowanym zadaniu z RPO na czas prowadzenia prac budowlanych - wzór

załącznik nr 11 do siwz, wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. wtórnik geodezyjny oraz protokoły

badań, sprawdzeń, sprawności itp. w ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest również do

przemurowania uszkodzonych studzienek okiennych w poziomie piwnic (poniżej poziomu terenu) (rozbiórki,

odtworzenia), ich zaizolowania oraz oczyszczenia, a także naprawy uszkodzonej powierzchni wewnętrznej

pozostałych studzienek, wykonania krat zamykających studzienki i wykonania zabezpieczeń przed opadami

atmosferycznymi. Ponadto: Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne szkody, w tym utratę

mienia, doznane od Wykonawcy przez Zamawiającego oraz innych Wykonawców i Podwykonawców

wykonujących w tym samym czasie roboty na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca

zobowiązany jest do zorganizowania własnego zaplecza budowy. Wykonawca ponosić będzie pełną

odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za elementy wykonane przez innych wykonawców w przypadku

ingerencji w te elementy w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca, w przypadku

opóźnienia w wykonaniu Zamówienia z własnej winy, będzie ponosić odpowiedzialność za ewentualną utratę

części lub całości kwoty finansowania zadania przez jednostkę finansującą. Wykonawca zobowiązany jest do

uzgodnienia z podmiotem aktualnie realizującym prace modernizacyjne na terenie budowy zasad postępowania

w trakcie realizacji robót w zakresie BHP, zgodnie ze standardami podmiotu aktualnie realizującego roboty

budowlane tj. środki zabezpieczenia grupowego oraz indywidualnego przy wszystkich prowadzonych pracach

oraz ewentualnego wspólnego korzystania z przyłączy oraz innych elementów zaplecza budowy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 w wysokości 50%

wartości zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.31.00-8, 45.23.32.00-1, 45.23.00.00-8,

45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 140 000,
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00 zł brutto 2) Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 29.08.2014r. 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. 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.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich

pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na

wykonaniu robót budowlanych pod nadzorem konserwatora zabytków lub remontowo -

konserwatorskich pod nadzorem konserwatora zabytków, a polegających na konserwacji elewacji

budynku (ewentualnie grupy budynków w jednym zamówieniu) (w tym elewacji z cegły), o wartości

roboty budowlanej nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto na budynku (ewentualnie grupy budynków

w jednym zamówieniu) o kubaturze min. 10 000 m3.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem  dowodów  dotyczących  najważniejszych  robót,  określających,  czy  roboty  te  zostały

wykonane w  sposób należyty  oraz  wskazujących,  czy  zostały  wykonane zgodnie  z  zasadami  sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Wypełniony i podpisany formularz

oferty cenowej wraz z oświadczeniami - załączniki nr 1, 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy

(wykonawców) lub inne dokumenty niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane

dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m.in. odpis KRS, umowa spółki cywilnej, uchwała

wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz pozostałe dokumenty muszą być złożone zgodnie z wymaganiami

zawartymi w rozdz. X ust. 6 siwz. 3) W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 26

ust. 2b uPzp należy złożyć pisemne zobowiązanie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz - wzór umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Wojewódzka Policji

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

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2014

godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Pl. Piotra i Pawła 4/5 70-521 Szczecin

Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Zamówienie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z

poddziałania 6.2.2 RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - w wysokości 75 % a 25 %

będzie stanowił wkład własny Beneficjenta. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Tytuł Projektu: Renowacja zabytkowego obiektu KWP w Szczecinie

przy ul. Małopolskiej 47. Projekt nr: UDA-RPZP.06.02.02-32-002/14..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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