
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 100562-2015 z dnia 2015-04-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin 

Przedmiotem zamówienia jest budowa Budynku stacji obsługi samochodów na terenie II 

Komisariatu Policji w Koszalinie, przy ul. Krakusa i Wandy 11, roboty wewnętrzne branży 

budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej - etap II 1. Zakres... 

Termin składania ofert: 2015-05-15 

 

Szczecin: Budynek stacji obsługi samochodów na terenie II Komisariatu Policji w 

Koszalinie, przy ul. Krakusa i Wandy 11, roboty wewnętrzne branży budowlanej, 

sanitarnej, elektrycznej i drogowej - etap II 

Numer ogłoszenia: 130788 - 2015; data zamieszczenia: 01.06.2015 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 100562 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

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. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budynek stacji obsługi 

samochodów na terenie II Komisariatu Policji w Koszalinie, przy ul. Krakusa i Wandy 11, 

roboty wewnętrzne branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej - etap II. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa Budynku 

stacji obsługi samochodów na terenie II Komisariatu Policji w Koszalinie, przy ul. Krakusa i 

Wandy 11, roboty wewnętrzne branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej - etap 

II 1. Zakres robót: 1) wewnętrzne roboty ogólnobudowlane, 2) wewnętrzna instalacja wod-

kan., c.o., c.t., wentylacji mechanicznej i sprężonego powietrza, 3) instalacje elektryczne : a) 

wewnętrzna instalacja elektryczna 230V ogólnego przeznaczenia, b) instalacja napięcia 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=100562&rok=2015-04-30


gwarantowanego, c) instalacja okablowania strukturalnego, d) instalacja telewizji 

przemysłowej CCTV, e)i instalacja sygnalizacji pożaru (SSP) 4) zewnętrzna kanalizacja 

deszczowa z przyłączeniem do kolektora kanalizacji miejskiej 5) wykonanie nawierzchni z 

kostki betonowej 2. Szczegółowy opis robót budowlanych został zawarty w projektach 

budowlanych wykonawczych, przedmiarach robót - szczegółowych kosztorysach 

nakładczych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 

branże budowlana, sanitarna, elektryczna i drogowa. 3. Zamawiający dopuszcza udział w 

realizacji przedmiotu umowy podwykonawców. 4. Wykonawca wykona przedmiot 

zamówienia zgodnie z projektami budowlanymi, STWiOR, przedmiarami robót - 

kosztorysami nakładczymi, zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz przekaże przedmiot niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie 

w niej określonym. 5. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 i Nr 170 poz. 1217) 

posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień 

w specjalności: -konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub równoznaczne zgodnie z 

przepisami prawa, obowiązującymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba,- instalacji 

sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w dniu 

ich wydania ) - co najmniej 1 osoba. - instalacji elektrycznych - co najmniej 1 osoba. 6. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zastosowania rozwiązań materiałowych i 

technologicznych zgodnie z przedmiarami robót - szczegółowymi kosztorysami nakładczymi 

i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 7. Wszelkie 

nazwy własne dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach przetargowych 

należy traktować jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów, 

urządzeń (w tym technologii) innych producentów o równoważnych parametrach, cechach i 

właściwościach. W przypadku zastosowania równoważnych urządzeń i materiałów oferent 

jest zobowiązany przedstawić opis oferowanych urządzeń i materiałów równoważnych 

podając nazwę producenta, markę, typ i dołączyć certyfikaty, aprobaty techniczne, itp., które 

określają właściwości i parametry techniczne. Na podstawie art. 30 ust. 5 u Pzp Wykonawca, 

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 



II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 

45.21.11.29-1. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane PAKER-BUD mgr inż. Jacek Janczyszyn 

, Ul. Rodła 43B, 75-361 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie. 

 Zakład Usługowo- Handlowy MIRKLIM Mirosław Owięcki, Melechówko 19A, 76-

142 Melechowo, kraj/woj. zachodniopomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2394880,46 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 1256468,95 

 Oferta z najniższą ceną: 1256468,95 / Oferta z najwyższą ceną: 1630000,00 

 Waluta: PLN. 

 

 


