
Szczecin: Nadzór inwestorski dla zadania p.n. Renowacja zabytkowego obiektu KWP w 

Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47 

Numer ogłoszenia: 325168 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

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: Nadzór inwestorski dla 

zadania p.n. Renowacja zabytkowego obiektu KWP w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

inwestorski będzie obejmował roboty budowlane wskazane w dokumentacji projektowej, 

dotyczącej przetargu na roboty renowacyjne, realizowane w ramach osobnego zamówienia. 

Zakres prac obejmuje:1.zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa 

i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,2.kontrola jakości 

wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, 

obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno budowlanymi oraz 

przepisami bhp, SANEPID, p. poż.3.kontrola posiadania przez wykonawcę odpowiednich 

dokumentów oraz ich akceptowanie (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, kart 

gwarancyjnych i wyników badań, itp.) dotyczących materiałów stosowanych przez 

wykonawcę robót budowlanych i renowacyjnych, oraz uzyskanie akceptacji materiałów 

przed ich wbudowaniem,4.uzyskiwanie akceptacji Nadzoru Autorskiego i Zamawiającego 

przy każdej zmianie wprowadzonej do dokumentacji projektowej na etapie wykonawczym, 

współpraca z Nadzorem Autorskim i Zamawiającym5.udział w mediacjach i rozjemstwie w 

sporach, procedurach arbitrażowych, tj. doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie 

ekspertyz, udział w spotkaniach, posiedzeniach związanych z procedurą 

arbitrażową,6.przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności 



stanu istniejącego z dokumentacją projektową,7.obecności na terenie budowy przez okres 

trwania zadania inwestycyjnego, 8.sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez 

uprawnionych przedstawicieli Zespołu nadzoru inwestorskiego9.kontrolowanie w sposób 

ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, informowanie 

Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które 

mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu ich wykonania lub zwiększenie kosztów, 

10.kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i 

utrzymania porządku na terenie budowy,11.udzielanie Wykonawcy Robót wszelkich 

dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu, 12.organizowanie oraz 

przewodniczenia Radom Budowy, 13.organizowanie narad technicznych,14.monitorowanie 

postępu robót, 15.nadzorowanie koniecznych badań materiałów,16.weryfikowania 

dokumentacji powykonawczej sporządzanej przez Wykonawcę Robót, 17.dokonywanie 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 18.przygotowania do odbioru 

częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych 

przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwa w 

odbiorze robót, 19.weryfikowanie zasadności wniosków wykonawcy o roboty dodatkowe, 

uzupełniające i zamienne. 20.bezzwłoczne pisemne powiadomienie Zamawiającego o 

konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych i zamiennych, 21.przygotowanie 

dla Zamawiającego protokołu konieczności zawierającego opis powstałych problemów 

technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do 

wykonania robót budowlanych dodatkowych i zamiennych wraz z projektem umowy na te 

roboty. Projekt umowy oraz Protokół konieczności będą podlegać akceptacji 

Zamawiającego, 22.przedstawienie opinii dotyczącej kalkulacji kosztów wykonawcy robót 

budowlanych na wykonanie robót budowlanych dodatkowych i zamiennych w zakresie ich 

ilości i wartości, 23.przeprowadzenie na roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające 

procedury zgodnie z ustawą Pzp. 24.rozpatrywanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń 

osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, 

25.prowadzenia bieżącej dokumentacji fotograficznej budowy, 26.składanie 

comiesięcznych raportów z postępu prac i płatności w formie pisemnej,27.uczestniczenie w 

kontrolach realizacji Projektu przeprowadzanych przez Instytucje Zarządzającą, Instytucję 

Audytową i inne uprawnione do tego podmioty, 28.dokonanie odbioru końcowego, 

przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej niezbędnej przy pracy komisji, 

powołanej przez Zamawiającego oraz przygotowanie protokołów odbioru robót, 

29.dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad,30.wspieranie 

Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów z 



Wykonawcą Robót Budowlanych oraz z Nadzorem Autorskim, 31.przygotowanie dla 

potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia wymaganych dokumentów, 

związanych z rozliczeniem Projektu, jak i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu 

(o ile będzie konieczne), 32.uczestniczenie w kontroli końcowej realizacji Projektu 

dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą, 33.uczestniczenie w kontrolach Projektu 

wykonywanych przez Instytucję Audytową i inne uprawnione do tego podmioty, 

34.przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego przeglądu gwarancyjnego oraz 

uczestniczenie w odbiorach pogwarancyjnych.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający przewiduję zamówienia uzupełniające w wysokości 50% wartości 

zamówienia. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9. 

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: 2 900, 00 zł brutto 2) Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania 

ofert, tj. do dnia 09.10.2014r. 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 

o oświadczenie wykonawcy 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował a w przypadku, 

świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje co najmniej jedną usługę główną 

obejmującą wykonanie lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego lub inżyniera 

kontraktu lub zarządzającego kontraktem lub nadzoru budowlanego nad budową 

budynku lub budynków o wartości zadania nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł 

brutto i potwierdzi należyte wykonanie lub wykonywanie tej usługi. w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych należy wykazać wartość brutto zrealizowanej 

części umowy na dzień składania ofert. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie wykonawcy 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie wykonawcy 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie 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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 

1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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. 8 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. 

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 

zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy na zasadach określonych we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr 6 do siwz 



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/KWS/zamowienia-

publiczne/ogloszenia-przetargow 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda 

Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Św. Św. 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: 09.10.2014 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. 

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

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. 

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 

 

 


