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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: Remont części budynku Komendy Powiatowej Policji w
Policach wraz z zagospodarowaniem terenu  ul. Kasprowicza 3, Police
Numer ogłoszenia: 179214  2015; data zamieszczenia: 16.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji , ul. Małopolska 47, 70515 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: Remont części budynku Komendy Powiatowej
Policji w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu  ul. Kasprowicza 3, Police.
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 jest remont części budynku KPP Police wraz z
zagospodarowaniem terenu  ul. Kasprowicza 3, Police. 2. Zakres robót obejmuje: 1) roboty drogowe  roboty
przygotowawcze, roboty ziemne, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie zieleni niskiej, 2) roboty
ogólnobudowlane  remont pomieszczeń, montaż ogrodzenia, montaż elementów małej architektury, montaż
ekranów akustycznych, 3) roboty sanitarne  roboty montażowe elementów instalacji sanitarnej, 4) roboty
elektryczne  montaż kamer. 3. Zakres robót wynikający z przedmiarów robót  szczegółowych kosztorysów
nakładczych różni się od zakresu ujętego w projektach i specyfikacjach, co wynika z faktu, iż zadanie zostało
podzielone na etapy ze względu na ograniczone środki finansowe. Podstawą do wyceny są przedmiary robót 
szczegółowe kosztorysy nakładcze. 4. Szczegółowy opis robót budowlanych został zawarty w projektach
budowlanowykonawczych, przedmiarach robót  szczegółowych kosztorysach nakładczych, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  branże budowlana, sanitarna i elektryczna. 5.
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=179214&rok=20150716

1/7

16.07.2015

bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=179214&rok=20150716

Zamawiający dopuszcza udział w realizacji przedmiotu umowy podwykonawców. 6. Wykonawca wykona
przedmiot zamówienia zgodnie z projektami budowlanowykonawczymi, przedmiarami robót  kosztorysami
nakładczymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz przekaże przedmiot umowy
Zamawiającemu w terminie określonym w umowie. 7. 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 2013 r. poz. 1409) posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają posiadanie takich uprawnień w specjalności: 1) konstrukcji budowlanych  co najmniej 1 osoba, 2)
instalacji sanitarnych  co najmniej 1 osoba. 8. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. 9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy
zastosowania rozwiązań materiałowych i technologicznych zgodnie z projektami budowlanowykonawczym,
przedmiarami robót  szczegółowymi kosztorysami nakładczymi oraz Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 10. 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 parametry
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 uPzp 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.1.5)
V 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): 45.00.00.007, 45.11.00.001, 45.23.31.492, 45.11.12.914,
45.23.24.604, 45.31.00.003.
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: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
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FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
12.000,00 zł brutto 2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 31.07.2015 r.
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 25 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
Oświadczenie wykonawcy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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: roboty drogowej, roboty ogólnobudowlanej w zakresie robót posadzkarskich, tynkarskich i
malarskich, roboty instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych na kwotę nie
mniejszą niż 500 tys. zł brutto
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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 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. Wypełnione i podpisane uproszczone kosztorysy
ofertowe. Zamawiający zastrzega, że uproszczone kosztorysy ofertowe mają być zgodne z załączonymi
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.). Pełnomocnictwo oraz pozostałe dokumenty muszą być złożone
zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. X ust. 6 siwz. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie
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warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b uPzp tj. wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu zachowania formy pisemnej dokument ten musi
być złożony w formie oryginału wzór pisemnego zobowiązania stanowi 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1  Cena  90
2  okres gwarancji na roboty budowlane i gwarancji na zamontowane urządzenia i materiały  10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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
ZAMAWIAJACY przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku: 1)
konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy oraz terminów określonych w
harmonogramie rzeczowo  finansowym o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 6) o czas opóźnienia, jeżeli takie
opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót
przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych Wykonawcy; b) siły wyższej, klęski żywiołowej;
c) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót; d) szczególnie niesprzyjających warunków
atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów; e) niewypałów i niewybuchów; f) odmiennych od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.); g) odmiennych od przyjętych w
dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji
lub obiektów infrastrukturalnych; h) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane
przez lub dających się przypisać ZAMAWIAJĄCEMU lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiającego na terenie budowy; 2) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po
stronie ZAMAWIAJACEGO, w szczególności: a) wstrzymania robót przez ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu braku
środków finansowych; b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
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projektowej. 3) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w
szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwoleń itp., 4) powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności: a) w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy; b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania
przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych; c) w przypadku zaistnienia
odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności stwierdzenia
istnienia nieujętych w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń instalacji lub obiektów
infrastrukturalnych; d) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji,
poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp technicznotechnologiczny nie były 13 znane w okresie
opracowywania dokumentacji projektowej; e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego
prawa powszechnie obowiązującego lub wewnętrznych przepisów oraz wytycznych obowiązujących w Policji.
Każda ze wskazanych w lit. a)  e) zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach
określonych przez Strony. W takim przypadku WYKONAWCA wykona wycenę robót budowlanych w formie
kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników
cenotwórczych:  stawka roboczogodziny R  nie wyższa niż średnia dla województwa zachodniopomorskiego
wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu;  koszty pośrednie Kp (liczone od
R+S)  nie wyższe niż średnie wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu; 
zysk Z (liczone od R+S+Kp)  minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania
kosztorysu;  ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według
średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a
w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych
katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.;  nakłady
rzeczowe  w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 5) zmiany stawki podatku VAT powodującej
zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania po stronie WYKONAWCY, 6) w przypadku innej
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym
wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ; 7) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod
warunkiem spełniania przez nowe osoby warunków określonych w 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/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 70521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 302.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2015
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=179214&rok=20150716
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godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Pl. Piotra i Pawła 4/5 70521 Szczecin
Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=179214&rok=20150716
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