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Ogłoszenie nr 510045249-N-2020 z dnia 12-03-2020 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: „Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach –

postępowanie nr 3”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 598379-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000,
ul. ul. J. Lompy  19, 40-038  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail
zamowienia@ka.policja.gov.pl, faks 322 002 060. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach – postępowanie nr 3”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-2380-278/2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) 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. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane (dz.U Z 2010r nr 243 poz. 1623) w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej przy realizacji zadań. 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 3. Wykonawca winien skalkulować wszystkie
koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ.
Zamawiający udostępnia skany zawartych umów na roboty budowlane, które stanowią załączniki
nr 3.1. do SIWZ dla KMP Sosnowiec pomocniczo celem prawidłowego skalkulowania oferty. 4.
Inspektor Nadzoru jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego
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odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości
wykonywania swoich obowiązków, za zgodą Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega
obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia obejmującej
czynności polegające na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego/ kierownika budowy. 6.
Zamawiający nie określa, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter czynności, realizowanych w ramach niniejszego
zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.). Zgodnie z art.12
ustawy Prawo budowlane działalność obejmująca kierowanie budową może wykonywać osoba
pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w
budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane”.
Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do wykonywania
nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem
pracodawcy. 7. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem 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 (dalej
RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków
konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie
Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się
o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. 8.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały
mu przyznane.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71521000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/03/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 89326.12 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
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IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. J.F. Białych nr 5 
Kod pocztowy: 44-200 
Miejscowość: Rybnik 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 118818.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43296.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 347044.50 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


