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Komenda Wojewódzka Policji: Remont płyty stropowej pod dziedzińcem wewnętrznym

nieruchomości Małopolska 15 w Szczecinie oraz wymiana nawierzchni dziedzińca
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 
 
Ogłoszenie nr 578973-N-2018 z dnia 2018-06-26 r. 
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, krajowy numer identyfikacyjny 810903040, ul.

Małopolska  47 , 70-515  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8211479, , e-mail

zzp@sc.policja.gov.pl, , faks 91 8211477. 

Adres strony internetowej (URL): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

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

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Tak 

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

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Pocztą, przez posłańca lub osobiście 

Adres: 

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin, Zespół ds.

Zamówień Publicznych pok. 301

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont płyty stropowej pod dziedzińcem

wewnętrznym nieruchomości Małopolska 15 w Szczecinie oraz wymiana nawierzchni dziedzińca 

Numer referencyjny: ZZ-2380-79/18 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu naprawy stropu

nad piwnicą pod dziedzińcem wewnętrznym nieruchomości położonej przy ul. Małopolskiej 15 w

Szczecinie. 2. Zakres robót obejmuje: • Częściową wymianę stropu żelbetowego w rejonie dziedzińca; •

Naprawę i reprofilację pozostawionego stropu żelbetowego oraz istniejących podciągów żelbetowych; •

Prace remontowe ścian i stropów kolebkowych ceglanych pod dziedzińcem; • Naprawę pęknięcia ściany

nośnej piwnicy i naprawa pilastrów żelbetowych w rejonie agregatów dziedzińca; • Osuszanie

pomieszczeń piwnicznych, usunięcie wysoleń i wykonanie tynków renowacyjnych na sklepieniach

kolebkowych; • Wykonanie nowego odwodnienia i wymianę części kanalizacji deszczowej; • Wykonanie

izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej dziedzińca; • Uszczelnienie przejść instalacyjnych; •

Częściową wymianę koryt instalacyjnych, które uległy korozji (bez naruszenia pracy instalacji). •

Wykonanie nowych warstw nawierzchni dziedzińca. Szczegółowy opis robót budowlanych został zawarty
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w przedmiarach robót, kosztorysach nakładczych, projekcie wykonawczym, Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik nr 6 do siwz. Roboty

będą wykonywane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu

na budowę. 3. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 03.07.2018 r. o godz.

10:00 na terenie planowanej budowy przy ul. Małopolskiej 15 w Szczecinie, zbiórka przed wejściem do

budynku. Obecność wykonawców zostanie odnotowana w protokole z przeprowadzonej wizji.

Wykonawca, który nie weźmie udziału w wizji bierze na siebie ryzyko ewentualnego niedoszacowania

oceny skali utrudnień związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca musi

dysponować na etapie realizacji umowy osobami zdolnymi do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z

2016 r. poz. 290) posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich

uprawnień w specjalności: 1) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub równoznaczne zgodnie z

przepisami prawa, obowiązującymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba; 2) instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa,

obowiązującymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba. Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej

wskazanych funkcji, przez jedną osobę. 5. Sposób wyliczenia ceny ofertowej przez Wykonawcę został

opisany w rozdziale XII niniejszej siwz. 6. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków

gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym

załącznik nr 5 do siwz. 7. Kody i nazwy dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym

Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane; 45100000-8 Przygotowanie

terenu pod budowę (burzenie, usuwanie gruzu); 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inżynierii

lądowej (m.in. betonowanie; zbrojenie, konstrukcje ze stali konstrukcyjnej); 45320000-6 Roboty

izolacyjne; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 8. 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. Ilekroć w niniejszej

dokumentacji przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów,

pochodzenia itp., jak również w przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy,

aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia (nazwa handlowa, producent) itp. oznacza to, iż

intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego, a

co za tym idzie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W związku z tym,

dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie

gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w
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złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez

Zamawiającego, poprzez określenie jakiego zakresu (materiału) dotyczą oraz złożyć dokumenty

dotyczące rozwiązania równoważnego zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności. 9.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zobowiązał się do zatrudnienia, w

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)

lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób

wykonujących czynności fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót budowlanych na cały

okres realizacji zamówienia. 10. Zatrudnienie osób, o których mowa w pkt. 9 nastąpi przed dniem

rozpoczęcia wykonywania przez te osoby czynności w ramach realizacji umowy o roboty budowlane. 11.

Wykonawca w ciągu 5 dni od faktu zatrudnienia, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu

poszczególnych osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zadania z podaniem terminów

ważności umów oraz stanowisk pracy zatrudnionych osób, nie później niż pięć dni roboczych przed

zamiarem wprowadzenia ich na teren budowy. 12. Pozostałe wymagania dotyczące zatrudnienia

określone zostały w § 6 wzoru umowy będącej załącznikiem nr 5 do siwz. 13. Zamawiający zastrzega

obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie

wszystkich robót dotyczących konstrukcji żelbetowych (rozdz. 3 i 4.1. kosztorysu). 14. Podwykonawcy:

1) Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy; 2) w

przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez

Wykonawcę (zgodnie z art. 36 b ust. 1 uPzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych

(załącznik nr 3 do siwz). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale V ust. 3 siwz oraz

we wzorze umowy (załącznik nr 5 do siwz). W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający

uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45100000-8

45200000-9

45320000-6

45400000-1

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
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Wartość bez VAT: 439477,60 

Waluta: 

PLN 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % ustalonej wartości

netto zamówienia podstawowego w zakresie: • zwiększenie zakresu robót konstrukcyjnych; • zwiększenie

ilości wymienianych korytek instalacyjnych; • zwiększenie zakresu napraw sklepień kolebkowych i

pęknięć starych ścian piwnicznych; • zwiększenie ilości tynków renowacyjnych. na warunkach

określonych w § 16 ust. 8 umowy o roboty budowlane. Przy realizacji zamówień dodatkowych, o których

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp muszą być spełnione następujące warunki : - zamówienie może

być udzielone nie później niż 3 lata od dnia udzielenia zamówienia podstawowego; - podstawą do

realizacji zamówienia dodatkowego będzie podpisana przez strony odrębna umowa; - przed podpisaniem

umowy o wykonanie zamówienia dodatkowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć

Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania na warunkach określonych w § 8 wzoru umowy; -

na wykonane roboty, wbudowane materiały, zamontowane urządzenia, instalacje Wykonawca udziela

Zamawiającemu gwarancje na warunkach określonych w § 14 wzoru umowy; - wycena robót, o których

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zostanie wykonana wg nośników cenowych ustalonych w oparciu

o zasady określone w § 16 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-30 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Wartość określona w sekcji II pkt. 6 uwzględnia zamówienia z art. 67 ust.

1 pkt 6 ustawy Pzp. Ponadto po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty Zamawiający wymaga od

wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
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ceny całkowitej podanej w ofercie. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna

treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy podlega weryfikacji i wymaga akceptacji przez

Zamawiającego.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie warunku dot. zdolności zawodowej jeżeli

Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną

robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie konstrukcji żelbetowej obiektu

lub obiektów o wartości zadania nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy. W

przypadku złożenia oferty wspólnej np. przez konsorcjum (spółkę cywilną) powyższy warunek dot.

zdolności zawodowej winien w całości spełniać jeden z podmiotów tj. członków konsorcjum

(wspólników spółki cywilnej). Łączenie zdolności zawodowej podmiotów, członków konsorcjum

(wspólników spółki cywilnej) w celu wykazania spełnienia powyższego warunku Zamawiający uzna

za niespełnienie powyższego warunku. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

ETAP PO OTWARCIU OFERT: 1. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, do przekazania

Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do

siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców

składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2. Zamawiający wezwie

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie

krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń i/lub dokumentów

na potwierdzenie, że: a) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów

określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1 a) i b) siwz z zastrzeżeniem zapisów w rozdziale V ust. 1, pkt

1.1.1. siwz: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z



26.06.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e92980c9-8429-45bb-a7cb-12f363500239

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e92980c9-8429-45bb-a7cb-12f363500239 10/22

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z

Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną

Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na

spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców

składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi

złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument

należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 3) odpisu z właściwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa

każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę

cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne dokumenty dla każdego ze wspólników. Ww. dokument

należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 4) oświadczenie o

niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia

1991 r. o podatkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). W przypadku składania oferty wspólnej ww.

informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy

złożyć w oryginale. b) podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca, na zasadach określonych w

rozdziale V ust. 2 siwz nie podlega wykluczeniu z postępowania – dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca

polega na zasobach innego podmiotu: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
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właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z

Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną

Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na

spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców

składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi

złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument

należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 3) odpisu z właściwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa

każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę

cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne dokumenty dla każdego ze wspólników. Ww. dokument

należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 4) oświadczenie o

niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia

1991 r. o podatkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). W przypadku składania oferty wspólnej ww.

informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy

złożyć w oryginale.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

ETAP PO OTWARCIU OFERT: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia

niżej wymienionych oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki

udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2 siwz: 1) wykazu robót

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu



26.06.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e92980c9-8429-45bb-a7cb-12f363500239

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e92980c9-8429-45bb-a7cb-12f363500239 12/22

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty. Dokument należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Zamawiający nie wymaga w tym zakresie dokumentów.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

A. ETAP ZŁOŻENIA OFERTY: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1. oświadczenie o

niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy - aktualne na dzień składania ofert według wzoru

stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega

wykluczeniu, z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) i b) siwz; 1.1. W przypadku

powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów, lub korzystania z podwykonawców

należy w oświadczeniu zawrzeć informację o tych podmiotach w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) i b) siwz; 2.

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - aktualne na dzień składania ofert

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia

warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2 siwz. W przypadku

powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów, należy w oświadczeniu zawrzeć

informację o tych podmiotach w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich

zasoby, warunków udziału w postępowaniu. - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 składa każdy z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z

zastrzeżeniem zapisów rozdziału V ust. 1 pkt 2 ppkt 3) siwz; 3. zobowiązanie innego podmiotu do

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według

wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1 do siwz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
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postępowaniu w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; 4. wypełniony i podpisany oryginał formularza

oferty cenowej wraz z wymaganymi oświadczeniami według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do

siwz; 5. wypełnione i podpisane uproszczone kosztorysy ofertowe według podanego wzoru w wersji

PDF przedmiarów robót i kosztorysów nakładczych stanowiących część składową załącznika nr 6 do

siwz z zastrzeżeniem, że muszą być zgodne ze szczegółowymi kosztorysami nakładczymi (bez prawa

do skracania lub rozszerzania zakresu robót); 6. pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczonej za

zgodność z oryginałem przez notariusza kopii 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. umowa spółki cywilnej, uchwała

wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o których mowa wyżej muszą być złożone

zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale X odpowiednio ust. 9 lub ust. 11 siwz. B. ETAP PO

OTWARCIU OFERT: 1. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, do przekazania Zamawiającemu

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. Wraz ze

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku

składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę

wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł. 2. Wadium należy

złożyć przed upływem terminu składania ofert. Decyduje data wpływu wadium 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: -
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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.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 
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Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena (C) 60,00

Okres gwarancji (G) na roboty budowlane w tym wbudowane materiały 40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
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Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na zasadach określonych w § 16 wzoru

Umowy o roboty budowlane w przypadku: 1) konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu

umowy w przypadku: a) siły wyższej, klęski żywiołowej; b) szczególnie niesprzyjających warunków

atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; c) niewypałów i niewybuchów; d) jakiegokolwiek opóźnienia,

utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać ZAMAWIAJĄCEMU lub

innemu wykonawcy zatrudnionemu przez ZAMAWIAJĄCEGO na terenie budowy; e) zastosowania

robót, nieobjętych zamówieniem, których konieczność wykonania nie można było przewidzieć, w trakcie

przygotowywania zamówienia do realizacji, a które są niezbędne do prawidłowego wykonania

przedmiotu Umowy, f) zgodnej woli stron wynikającej z konieczności dostosowania przebiegu robót do

funkcjonowania jednostki Policji w zakresie rozwiązań organizacyjnych i wykonywania funkcji Policji.

2) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, w

szczególności: a) wstrzymania robót przez ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu braku środków finansowych; b)

konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 3) powstania

okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenia

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., b)

zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY; 4)
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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, w tym materiały i urządzenia będą

miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, powodujące

poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp

technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; e) konieczności zrealizowania przedmiotu

zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany

obowiązującego prawa powszechnie obowiązującego lub wewnętrznych przepisów oraz wytycznych

obowiązujących w Policji; f) zaistnienia zdarzeń lub połączonych zdarzeń lub okoliczności, niezależnych

od WYKONAWCY, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie zobowiązań

wynikających ze wzoru Umowy o roboty budowlane, a których nie można było przewidzieć ani im

zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności; 5) konieczności

zastosowania niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia robót dodatkowych,

nieobjętych zamówieniem, których ZAMAWIAJĄCY nie mógł przewidzieć działając z należytą

starannością, przy spełnieniu warunków, a) o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, lub b)

wynikających z art. 144 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp, 6) w przypadku innej niemożliwej do przewidzenia

okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub

nienależytym wykonaniem zamówienia zgodnie z projektem budowlanym wykonawczym, stanowiącym

integralną część Umowy o roboty budowlane, 7) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia,

pod warunkiem spełniania przez nowe osoby warunków określonych w § 4 ust. 2 pkt 1 wzoru Umowy o

roboty budowlane, 8) zastąpienia dotychczasowego WYKONAWCY nowym wykonawcą w wyniku

połączenia,podziału, przekształcenia, upadłości restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego

WYKONAWCY lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy przedsiębiorca spełnia warunki udziału w

postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych

istotnych zmian Umowy o roboty budowlane, 9) przejęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązań

WYKONAWCY względem jego podwykonawców 10) w przypadku zmian, które nie są istotne w

rozumieniu art.144 ust.1e ustawy Pzp II. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy

ZAMAWIAJĄCEGO albo WYKONAWCY poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w
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formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany i jej uzasadnienie, b) koszt zmiany oraz jego

wpływ na wysokość wynagrodzenia, c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin realizacji

Umowy. III. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności

w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez

ZAMAWIAJĄCEGO komisję techniczną, w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik

budowy. IV. Niezależnie od powyższego, ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA dopuszczają możliwość

zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w

rejestrach publicznych. V. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji

przedmiotu umowy wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

technicznej i przedmiarach robót, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia, o którym mowa w § 9

ust. 1 wzoru Umowy o roboty budowlane oraz robót których wykonanie będzie niezbędne do

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót

przepisami wykonania przedmiotu umowy. Podstawą wprowadzenia tych robót będzie zatwierdzony

przez ZAMAWIAJĄCEGO protokół konieczności. VI. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza udzielenie

zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp przy spełnieniu następujących warunków:

1) zamówienie może być udzielone nie później niż 3 lata od terminu końcowego odbioru robót

stanowiących przedmiot Umowy o roboty budowlane, 2) podstawą do realizacji robót, o których mowa w

art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp będzie podpisana przez strony odrębna umowa, 3) przed podpisaniem

umowy o wykonanie przedmiotowego zamówienia WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć

ZAMAWIAJĄCEMU zabezpieczenie należytego wykonania na warunkach określonych w § 8 wzoru

Umowy o roboty budowlane. 4) na wykonane roboty, wbudowane materiały, zamontowane urządzenia i

instalacje WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancje na warunkach określonych w § 14

wzoru Umowy o roboty budowlane. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-07-17, godzina: 13:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 
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Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> Polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) 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 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

XXV. Informacja o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO zastosowanej przez

Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z

art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul.

Małopolska 47, 70-515 Szczecin; 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie

Wojewódzkiej Policji w Szczecinie jest Pani mł. insp. Anna Kołodziej, tel. 91 821 15 70, e-mail:

anna.kolodziej@sc.policja.gov.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.

1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego remont płyty

stropowej pod dziedzińcem wewnętrznym nieruchomości Małopolska 15 w Szczecinie oraz wymiana

nawierzchni dziedzińca sygn. postępowania: ZZ-2380-79/18 prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „uPzp”; 5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych

osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
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uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje

niepodania określonych danych wynikają z uPzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada

Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; * skorzystanie z

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać

integralności protokołu oraz jego załączników, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których

mowa w art. 18 ust. 2 RODO **: ** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących

narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w

art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


