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Katowice: Zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania: 

Termomodernizacja oraz modernizacja budynku Komendy Miejskiej 

Policji w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16 wraz z 

wykonaniem elementów małej standaryzacji obiektów.

Numer ogłoszenia: 377318 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

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

śląskie, tel. 032 2002050, faks 032 2002060.

•Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.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: Zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania: 

Termomodernizacja oraz modernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich przy 

ul. Jana Pawła II 16 wraz z wykonaniem elementów małej standaryzacji obiektów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest 

realizowany w formie zaprojektuj i wybuduj polegający na zaprojektowaniu oraz realizacji robót budowlanych 

w zakresie termomodernizacji i modernizacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich 

wraz z wykonaniem elementów małej standaryzacji obiektów i polega na: 1) Wykonaniu kompletnej 

dokumentacji projektowej wyszczególnionej w Programie funkcjonalno-użytkowym, a obejmującej 

następujące składniki: a) inwentaryzację obiektu, b) projekt koncepcyjny, opracowane koncepcje projektowe 

wraz z opisem na bieżąco będą konsultowane z Zamawiającym w zakresie estetyki, aranżacji wnętrz i 

funkcjonalności, c) projekt PZT w fazach: PB (projekt budowlany), PW (projekt wykonawczy), w tym: plansza 

(projekt uzbrojenia terenu), w tym sieci, instalacji zewnętrznych i przyłączy wynikających z potrzeb 

usytuowania drenażu wraz z uzgodnieniami i decyzjami na etapie PB, Architektoniczny uwzględniający: - 

określenie specyficznych wymagań budynku; - określenie prawidłowej grubości materiału ocieplającego; - 

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/


zachowanie przepisów, norm i zaleceń z aprobat technicznych; - dobór materiałów; - opracowanie 

szczegółowych rozwiązań detali; - wykonanie wizualizacji (kolorystyki) obiektów; wykonanie i dostarczenie 

Zamawiajacemu świadectwa charakterystyki energetycznej oraz instrukcji p.poz. Konstrukcyjny z 

dostosowaniem do wymogów ochrony ppoż. Wewnętrznych instalacji sanitarnych, wraz z instalacją 

hydrantową. Instalacji elektrycznych, Ochrony ppoż. oraz opinię rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych posiadającego prawo do sprawowania tej funkcji. d) uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, w razie potrzeby, złożenie wniosków i uzyskanie warunków dostawy niezbednych 

mediów, wykonanie mapy zasadniczej służacej do celów projektowych wraz z ewentualnymi przyłaczami 

mediów, e) jeżeli będzie taka konieczność - uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie 

obiektu w tym złożenie uzgodnionej dokumentacji projektowej w Wydziale Architektury UM w 

Siemianowicach Śląskich i uzyskanie pozwolenia na budowę (rozbiórkę), f) opracowanie planu BIOZ, g) 

wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, h) wykonanie przedmiarów 

robót dla każdej branży w podziale na pomieszczenia i poszczególne grupy robót, z wyliczeniem ilości robót 

przedmiarowych przypadających na poszczególne pomieszczenia oraz zestawieniem materiałów i urządzeń, 

i) wykonanie kosztorysów inwestorskich w jednym opracowaniu ze zbiorczym zestawieniem kosztów, 

zgodnie z podziałem na branże, j) wykonanie harmonogramu realizacji zamówienia i projektu organizacji 

robót, k) wykonanie charakterystyki energetycznej budynku, 2) Wykonaniu robót budowlanych na podstawie 

przyjętych i uzgodnionych projektów wykonawczych oraz jeżeli będzie taka konieczność - zgodnie z 

wydanym pozwoleniem na budowę i pozwoleniem na użytkowanie, STWiORB, normami technicznymi, 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zasadami sztuki budowlanej, zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, z użyciem materiałów posiadających stosowne dopuszczenia do użytkowania, odpowiednie 

certyfikaty i atesty i z zachowaniem należytej staranności, w szczególności: a) ocieplenie ścian zewnętrznych 

bezspoinowy System Ocieplenia (BSO) ścian zewnętrznych budynku z wymianą obróbek blacharskich, b) 

docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją, dachu, stropodachu budynków c) wymianę stolarki okiennej, 

montaż krat i drzwi zewnętrznych w budynku d) modernizację instalacji CO wraz z wymiennikownią e) 

modernizację instalacji wod-kan z dostosowaniem do p.poż f) ogrzewanie elektryczne rynien i rur 

spustowych, g) przeprowadzenie pomiarów instalacji odgromowej i sporządzenie protokołów. h) przebudowę 

kominów, i) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wraz z osuszaniem metodą iniekcji i termoizolacji ścian 

piwnicznych z drenażem j) przebudowę schodów wejściowych od zaplecza k) montaż innych elementów 

przewidzianych do zabudowy na ścianach, wykonanie na elewacji podświetlanego napisu zgodnie z 

obowiązującym logotypem l) wykonanie zagospodarowania terenu z budową elementów małej architektury ł) 

wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami 

i informacja o udzielonej gwarancji, m) sprawowanie nadzoru autorskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ, obejmującym m.in. program funkcjonalno - użytkowy. 3. 

Roboty będą prowadzone na obiekcie czynnym. 4. Zamawiający zapewnia media. 5. Zamawiający wymaga, 

aby gwarancja na: 5.1 wykonaną dokumentację wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia jej odbioru. 



Zakres zobowiązań Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji określa projekt umowy. 5.2 wykonane roboty 

budowlane oraz zainstalowane urządzenia wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru 

końcowego. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przedkłada w dniu odbioru końcowego. 6. Wykonawca 

może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy 

oświadczenia czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia 

podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu, jaki będzie 

realizował przy jego/ich udziale..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

•Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•Zamawiający przewiduje udzielić zamówień uzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia 

podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.60.00-4, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 

71.00.00.00-1.

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: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 30 000,00 zł, należy wnieść jak niżej: 1. Wadium 

należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. w pieniądzu, 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. 

nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620) 2. Wadium 

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji 

w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Zaleca się umieszczenie dopisku - 

wadium dot. ZP- 2380-571-125/2013 Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 02.10.2013 

r. do godziny 13:00 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w 

oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 02.10.2013 r. do godziny13:00 znajdzie się na koncie 

Zamawiającego. Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Z przepisu tego wynika jednoznacznie 

obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie 



wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata 

taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też zupełnie innego 

banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w 

formie gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w 

konsekwencji skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 3. Wadium w innej formie niż 

określone w pkt VI ppkt. 2 SIWZ należy najpóźniej w dniu 02.10.2013 r. do godziny13:00 złożyć w oryginale 

w siedzibie Zamawiającego tj. Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach 40-038 Katowice ul. J. Lompy 

19, w kasie KWP w Katowicach, bądź oryginał dołączyć do oferty. 3.1 Kasa jest czynna we wtorki i czwartki 

oraz pierwszy i ostatni dzień miesiąca kalendarzowego w godzinach 11.00 - 13.00 3.2 Wadium wnoszone w 

innej formie niż określone w pkt VI ppkt. 2 SIWZ nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych, a w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art 

46 ust 4a i ust 5 ustawy PZP 3.3 Kserokopię gwarancji należy dołączyć do oferty. Brak dokumentu w ofercie 

nie spowoduje odrzucenia oferty. 4. Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w 

punkcie VII SIWZ 5. Wadium zostanie zwrócone w trybie określonym 5.1. w art. 46 ust. 1 z zastrzeżeniem 

art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, 5.2. w art. 46 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5.3. w art.46 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zgodnie z art.46 ust 4 a ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z 

przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 7.1 

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 7.2 nie 

wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 7.3 zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Uwaga: W 

przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wnoszone 

w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub lidera konsorcjum, jako działającego w imieniu 

wszystkich Wykonawców zawiązanego konsorcjum.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



•1.1.1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem w zakresie 

wykonania jednej roboty budowlanej obejmująca swoim zakresie termomodernizację budynku tj. 

docieplenie przegród zewnętrznych budynku (ściany, dach), wymiana okien, modernizację 

centralnego ogrzewania, na podstawie własnego projektu w formie zaprojektuj i wybuduj na kwotę, 

co najmniej 800 000,00 zł netto. Zamawiający dopuszcza wykazanie się wiedzą i doświadczeniem 

osobno dla usługi projektowej i osobno dla wykonywanych robót jeżeli projekt i roboty dotyczyły 

tego samego budynku lub kompleksu budynków i łączna ich wartość wynosi, co najmniej 800 

000,00 a podmioty wykonujące projekt i roboty budowlane składają ofertę wspólnie lub będą 

uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia. 1.1.2. Na potwierdzenie spełniania warunku 

Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu roboty budowlanej wykonanej na podstawie 

własnego projektu w formie zaprojektuj i wybuduj w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania sporządzony wg wzoru załącznika nr 4 

do SIWZ oraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone. 1.1.3. Dowodem, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone są: a) poświadczenie, b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn 

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia wskazanego w 

pkt III ppkt 1.1.4. litera a) c) w przypadku gdy zamawiający, jest podmiotem na rzecz, którego 

roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów wskazanych w w pkt III ppkt 1.1.4. litera a) i b) d) Wykonawca w miejsce 

poświadczeń, o których mowa w pkt III ppkt 1.1.4. litera a) i b) może przedkładać dokumenty 

potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich 

prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

1.1.4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy 

i doświadczenia na podstawie załączonego do oferty wykazu robót budowlanych oraz dołączonych 

dowodów w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w 

postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP. 1.1.5. Zamawiający 

ma prawo w celu weryfikacji do przedstawionego wykazu lub dowodów Zamawiający może 

zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

1.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków będzie polegał na zasobach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 



zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek 

łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do 

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego 

podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z 

innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 1.2.1. Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca wykazał się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które, będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia i będą odpowiedzialne za: a) projektowanie i posiadają wymagane 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane 

przepisami prawa budowlanego oraz posiadają co najmniej 5 letni staż pracy w pełnieniu 

wskazanej funkcji tj.: a.1) projektant koordynator opracowań projektowych oraz kierujący 

nadzorem autorskim a.2) projektant i sprawdzający - 2 osoby - w branży konstrukcyjno - 

budowlanej a.3) projektant i sprawdzający - 2 osoby - w branży instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych a.4) 

projektant i sprawdzający - 2 osoby - w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych b) kierowanie robotami budowlanymi i posiadają wymagane 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane 

przepisami prawa budowlanego oraz posiadają co najmniej 5 letni staż pracy w pełnieniu 

wskazanej funkcji tj.: b.1) kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b.2) 

kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b.3) kierownik robót w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 1.2.2. 

Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu osób, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za projektowanie dla osób 

wskazanych w pkt III ppkt 1.2.1 litera a) SIWZ i kierowanie robotami budowlanymi dla osób 

wskazanych w w pkt III ppkt 1.2.1 litera b) SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz zakresu 

wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami 

sporządzony wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ 1.2.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonego do oferty oświadczenia w formie 

spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie 

wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP. 1.2.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie 



dysponuje osobami, o których mowa w pkt 1.2.1, a dopiero będzie dysponował osobami, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z wypełnionym wg wzoru załącznikiem nr 

5 do SIWZ, wymagane jest pisemne zobowiązanie innego podmiotu/ów do udostępnienia osób 

zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków 

będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 

zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych 

Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu 

przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie 

łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia

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:

•określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub 

złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych 

nienależycie

Wykazu jednej roboty budowlanej zrealizowanej w formie zaprojektuj i wybuduj wykonanej w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia 

dowodów (opisanych w pkt III ppkt 1.1.4 SIWZ), że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz 

wskazujących, że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona 

sporządzony wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ;

•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 

za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:



•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

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

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

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

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 



potwierdzający, że:

•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

•nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

1. Oświadczenie, Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na: 1.1 wykonaną dokumentację, złożone na 

załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 1.2 wykonane roboty 

budowlane i zamontowany sprzęt, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na 

odrębnym dokumencie. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że z chwilą dokonania płatności za 

dokumentację na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do przygotowanej 

dokumentacji, w tym jej elementów składowych, na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych 

Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac, w tym dokonywanie zmian w projekcie przez 

osoby trzecie, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 

3. Oświadczenie, Wykonawcy czy powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcy/om, a w przypadku 

gdy powierzy oświadczenie Wykonawcy wskazujące, jaki zakres zamówienia będzie realizował przy 

udziale podwykonawcy/ów złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym 

dokumencie.

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: najniższa cena.

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

1. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ - projekt umowy. 2. 

Jednocześnie w myśl art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień 

umowy w zakresie: 2.1. zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy w 

szczególności zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku cena netto umowy pozostaje bez zmian. 

Zmiana cen brutto dotyczyć będzie wyłącznie niezrealizowanej części umowy. 2.2 przedłużenia terminu 

zakończenia robót na pisemne zgłoszenie Wykonawcy w przypadku, gdy niedotrzymanie pierwotnego 

terminu było wynikiem: a) siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub 

okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy, a których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub 

przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności (między innymi konieczność 

wykonania robót dodatkowych), b) przyczyn zależnych od Zamawiającego. 2.3. przedłużenia terminu 

zakończenia całego przedmiotu umowy przez Zamawiającego w przypadku braku środków finansowych oraz 

w przypadku innych uzasadnionych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Wojewódzka 

Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2013 

godzina 13:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 

Katowice ul. J. Lompy 19..

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


