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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:
KPP Gryfino- budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej

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

Przedmiotem zamówienia jest - KPP Gryfino- budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej.
Zakres robót obejmuje:
- przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci;
- budowa budynku głównego o kubaturze 10 569, 50 m3 wraz z masztem antenowym o wysokości 24
- budowa pozostałych kubaturowych obiektów towarzyszących
- budowa elementów zagospodarowania terenu
Szczegółowy opis robót został zawarty w projektach budowlanych, przedmiarach robót - kosztorysach
nakładczych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót poszczególnych branż, załączonych do
SIWZ

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-2380-111/14

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:   2014-092283   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 135-241798  z dnia:  17/07/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
14/07/2014  (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:
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
1. W zakresie wykazania spełniania
przez wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
należy
przedłożyć:
1.1 Oświadczenie wykonawcy o
spełnianiu warunków określonych w
art. 22 ust. 1 uPzp, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do
siwz. W przypadku składania oferty
wspólnej ww. oświadczenie składa
pełnomocnik w imieniu wykonawców
składających ofertę wspólną.
1.2 Wykaz robót budowlanych,
wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w
tym okresie, z podaniem ich

Powinno być:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
1. W zakresie wykazania spełniania
przez wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
należy
przedłożyć:
1.1 Oświadczenie wykonawcy o
spełnianiu warunków określonych w
art. 22 ust. 1 uPzp, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do
siwz. W przypadku składania oferty
wspólnej ww. oświadczenie składa
pełnomocnik w imieniu wykonawców
składających ofertę wspólną.
1.2 Wykaz robót budowlanych,
wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w
tym okresie, z podaniem ich
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rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania, według wzoru,
stanowiącego załącznik nr 5 do
siwz 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.
W
przypadku składania oferty wspólnej
wykonawcy składający ofertę
wspólną składają jeden wspólny ww.
2. W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć
2.1. oświadczenie wykonawcy o
braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia na postawie art. 24 ust.
1 uPzp, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do siwz (w przypadku
składania oferty
wspólnej dokument składa każdy z
wykonawców składających ofertę
wspólną)
2.2. aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i:informacji o działalności
gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
(w przypadku składania oferty
wspólnej dokument składa każdy z
wykonawców składających ofertę
wspólną)
2.3. aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie

rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania, według wzoru,
stanowiącego załącznik nr 5 do
siwz 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.
W
przypadku składania oferty wspólnej
wykonawcy składający ofertę
wspólną składają jeden wspólny ww.
2. W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć
2.1. oświadczenie wykonawcy o
braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia na postawie art. 24 ust.
1 uPzp, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do siwz (w przypadku
składania oferty
wspólnej dokument składa każdy z
wykonawców składających ofertę
wspólną)
2.2. aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i:informacji o działalności
gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
(w przypadku składania oferty
wspólnej dokument składa każdy z
wykonawców składających ofertę
wspólną)
2.3. aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
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wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;(w
przypadku składania oferty wspólnej
dokument składa każdy z
wykonawców składających ofertę
wspólną)
2.4. aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
(w przypadku składania oferty
wspólnej dokument składa każdy z
wykonawców składających ofertę
wspólną)
2.5. aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8
ustawy, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o
dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert; (w
przypadku składania oferty wspólnej
dokument składa każdy
z wykonawców składających ofertę
wspólną) 2.6. aktualną informację
z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
(w przypadku składania oferty
wspólnej dokument składa każdy z
wykonawców składających ofertę
wspólną)

wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;(w
przypadku składania oferty wspólnej
dokument składa każdy z
wykonawców składających ofertę
wspólną)
2.4. aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
(w przypadku składania oferty
wspólnej dokument składa każdy z
wykonawców składających ofertę
wspólną)
2.5. aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8
ustawy, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o
dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert; (w
przypadku składania oferty wspólnej
dokument składa każdy
z wykonawców składających ofertę
wspólną) 2.6. aktualną informację
z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
(w przypadku składania oferty
wspólnej dokument składa każdy z
wykonawców składających ofertę
wspólną)
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2.7. listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp,
albo informację o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do
siwz. (w przypadku składania oferty
wspólnej dokument składa każdy z
wykonawców składających ofertę
wspólną)
Ponadto wykonawcy mają dołączyć
do oferty następujące dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany
formularz oferty cenowej wraz z
oświadczeniami - załączniki nr 1,
2. Wypełnione i podpisane
uproszczone kosztorysy ofertowe,
wycenione na podstawie
kosztorysów
nakładczych. Zamawiający
zastrzega, że uproszczone
kosztorysy ofertowe mają być
zgodne z załączonymi do
przedmiarów robót szczegółowymi
kosztorysami nakładczymi, bez
prawa do skracania lub rozszerzania
robót w
poszczególnych pozycjach
kosztorysowych - pod rygorem
odrzucenia oferty.
3, 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.).b Pełnomocnictwo
oraz pozostałe dokumenty muszą
być złożone zgodnie z wymaganiami
zawartymi w rozdz. X ust. 6 siwz.
Zamawiający przewiduje zamówienia
uzupełniające, o którym mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 do 50% wartości
zamówienia podstawowego
Zamawiający przewiduje udzielenie
zaliczek na poczet wykonania
zamówienia na podstawie art. 151
a uPzp na zasadach określonych
we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 6 do specyfikacji
istotnych warunków
zamówienia

2.7. listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp,
albo informację o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do
siwz. (w przypadku składania oferty
wspólnej dokument składa każdy z
wykonawców składających ofertę
wspólną)
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.).b Pełnomocnictwo
oraz pozostałe dokumenty muszą
być złożone zgodnie z wymaganiami
zawartymi w rozdz. X ust. 6 siwz.
Zamawiający przewiduje zamówienia
uzupełniające, o którym mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 do 50% wartości
zamówienia podstawowego
Zamawiający przewiduje udzielenie
zaliczek na poczet wykonania
zamówienia na podstawie art. 151
a uPzp na zasadach określonych
we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 6 do specyfikacji
istotnych warunków
zamówienia
SIWZ można uzyskać:
1) na stronie internetowej Komendy
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/
portal/KWS/907/ - bezpłatnie;
2) osobiście po okazaniu dowodu
zapłaty kwoty 1400,00 zł brutto
uiszczonej w kasie znajdującej się w
siedzibie Zamawiającego czynnej w
godz. 11.00–14.00 ;
3) drogą pocztową, po dostarczeniu
Zamawiającemu wniosku o
przesłanie siwz zawierającego:
a) czytelną nazwę, adres oraz numer
telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;
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SIWZ można uzyskać:
1) na stronie internetowej Komendy
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/
portal/KWS/907/ - bezpłatnie;
2) osobiście po okazaniu dowodu
zapłaty kwoty 1400,00 zł brutto
uiszczonej w kasie znajdującej się w
siedzibie Zamawiającego czynnej w
godz. 11.00–14.00 ;
3) drogą pocztową, po dostarczeniu
Zamawiającemu wniosku o
przesłanie siwz zawierającego:
a) czytelną nazwę, adres oraz numer
telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;
b) oświadczenie wykonawcy
wyrażające zgodę na wystawienie
rachunku tytułem opłaty za koszty
sporządzenia
siwz na kwotę 1400,00 brutto plus
koszty przesyłki w wysokości 150,00
PLN, bez jego podpisu. Po (pocztą
lub faksem) wniosku niezwłocznie
nada siwz wraz z rachunkiem
przesyłką priorytetową, pobraniową
za
potwierdzeniem odbioru.

b) oświadczenie wykonawcy
wyrażające zgodę na wystawienie
rachunku tytułem opłaty za koszty
sporządzenia
siwz na kwotę 1400,00 brutto plus
koszty przesyłki w wysokości 150,00
PLN, bez jego podpisu. Po (pocztą
lub faksem) wniosku niezwłocznie
nada siwz wraz z rachunkiem
przesyłką priorytetową, pobraniową
za
potwierdzeniem odbioru.

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:
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