
Katowice: Remont pomieszcze ń II piętra budynku C Komendy Wojewódzkiej Policji w 

Katowicach przy ul. Lompy 19  

Numer ogłoszenia: 237783 - 2008; data zamieszczenia : 26.09.2008 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach , ul. J. Lompy 19, 40-038 

Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2002055, fax. 032 2002060. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.policja.katowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Remont pomieszczeń II piętra budynku C 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiot zamówienia 

obejmuje m.in. roboty : a. Roboty przygotowawcze. DemontaŜe i rozbiórki b. Roboty tynkarskie. c. 

Elementy i konstrukcje G-K d. Roboty malarskie e. Okładziny ścienne f. Roboty posadzkarskie g. 

Roboty instalacyjne-klimatyzacja. h. Roboty elektryczne KOD CPV - 45453000-7 Szczegółowo 

przedmiot zamówienia został opisany: w STWiORB stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ, przedmiar 

robót wraz ze szkicem pomieszczeń stanowią załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający nie wymaga 

załączenia do oferty własnego harmonogramu prac. Zamawiający zapewnia media. Realizacja umowy 

odbywać się będzie na obiekcie czynnym. 3. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane 

roboty budowlane wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. 4. Zamawiający 

dopuszcza podwykonawców. Wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywać zamówienie lub będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia naleŜy wskazać wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ 5 W 

przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia 

publicznego niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 

będzie realizował kaŜdy z uczestników konsorcjum.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.45.30.00-7. 

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  Nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  Nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.12.2008. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   



Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków:  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy 

spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności: 1.1. nie 

podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1. 1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia tj.: a. dysponują osobą posiadającą wymagane przepisami prawa budowlanego 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie dla kierownika 

budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej b. jeŜeli wykonawca zamierza zlecić 

podwykonawcy część zamówienia w ofercie wskazuje z nazwy podwykonawcę/ów wraz z ich 

doświadczeniem według wzoru załącznika nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, kaŜdy z członków konsorcjum dysponuje 

osobami posiadającymi uprawnienia do wykonania zamówienia w zakresie jaki przyjmują na 

siebie za wyjątkiem sytuacji gdy jeden z członków konsorcjum dysponuje osobami posiadającymi 

uprawnienia do wykonania zamówienia w całości. 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia 

wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty 

dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia dla kaŜdego zadania indywidualnie. 

Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu na dane zadanie zostanie 

wykluczony zgodnie z art. 24 ustawy. 2.1. Aktualność dokumentów składanych do oferty, a 

określonych w punkcie IV.A SIWZ a/ Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument 

wystawiony odpowiednio nie wcześniej niŜ 3 m-ce i 6 m-cy przed upływem terminu składania 

ofert, jak równieŜ dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeŜeli istnienie określonych w 

nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym terminie. Adnotacja 

na odwrocie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, dokonana przez właściwy 

organ, z której jednoznacznie będzie wynikać, Ŝe dane zawarte w zaświadczeniu są aktualne, 

spełnia wymóg zaświadczenia aktualnego. PrzedłoŜona przez wykonawcę informacja o 

aktualności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zawierająca adnotację z nieczytelnym 

podpisem, bez moŜliwości jego identyfikacji, nie będzie spełniać wymagań określonych w 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane (Dz.U. z 24 maja 2006r. Nr 87 poz 605). PowyŜsze ma odzwierciedlenie w 

wyroku Zespołu Arbitrów z 1 lutego 2005r. sygn. akt UZP/ZO/0-102/05. 2.2. Dokument 

uprawniający do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. a/ W jakim 

zakresie dana osoba zachowuje uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 

budowlane decyduje treść orzeczenia stwierdzającego nabycie tych uprawnień. Przepis ten 

wyklucza jakąkolwiek rozszerzającą moŜliwość interpretacji zakresu posiadanych uprawnień 

(Wyrok NSA z 11.02.1998r. Nr IV SA 693/96). b/ Zaświadczenie z właściwej izby samorządu 

zawodowego dla kierownika budowy ma wskazywać, iŜ osoba ta jest jej członkiem izby i posiada 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.. 

• Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  1. Aktualny odpis z 

właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. W przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe współwłaścicieli spółki 2. 



Oświadczenie wykonawcy, Ŝe spełnia warunki udziału w postępowaniu określone punktem III ust. 

1 SIWZ na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym 

dokumencie. 3. Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia jako Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiada 

uprawnienia wymagane przepisami prawa budowlanego. NaleŜy załączyć do oferty uprawnienia 

budowlane oraz waŜne zaświadczenie na dzień składania ofert z Okręgowej Izby InŜynierów 

Budownictwa potwierdzające, Ŝe osoba jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego 

oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 4. Wykaz podmiotów, 

które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 

informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia wg wzoru 

załącznika nr 2 do SIWZ (jeŜeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). 5. W przypadku 

składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego , kaŜdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłoŜyć w ofercie 

dokumenty określone w punkcie 1 i/lub 2, 3, 4 SIWZ zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. Dopiero 

łączna ocena uczestników konsorcjum będzie świadczyć o spełnieniu warunków uczestnictwa w 

postępowaniu. 6. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: 6.1/ w ppkt. 1 składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 7. 

JeŜeli w kraju pochodzenia* osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt.6 zastępuje się je 

dokumentami zawierającymi oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania. 8. Dokumenty, o których mowa w ppkt 6 lit. a powinny być wystawione nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: * kraj pochodzenia - 

zdefiniowano w ustawie z 13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003r. nr 128 poz. 1176 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 pkt. 9 

cytowanej ustawy krajem pochodzenia jest państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w 

przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić lub który nie posiada 

obywatelstwa Ŝadnego państwa - państwo, w którym stale zamieszkuje. Tym samym 

Zamawiający wymagając złoŜenia odpowiedniego zaświadczenia właściwego organu sądowego 

lub administracyjnego kraju pochodzenia danej osoby, będzie brał pod uwagę państwo, którego 

obywatelstwo posiada dana osoba. Dopiero wtedy, gdy nie da się ustalić obywatelstwa lub gdy 

taka osoba nie posiada obywatelstwa Ŝadnego państwa, będzie brane pod uwagę państwo, w 

którym stale zamieszkuje.. 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  Nie. 

 



IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.policja.katowice.pl. 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Zespół Zamówień 

Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, 40-038 Katowice ul. Lompy 19, pokój 735. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

20.10.2008 godzina 11:00, miejsce: Zespół Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w 

Katowicach, 40-038 Katowice ul. Lompy 19, pokój 735. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 


