
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Katowice: ZP-2380-269-59/2015 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo
kosztorysowej z uzyskaniem prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie
wymaganym ustawą Prawo Budowlane dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa nowej

siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634
Numer ogłoszenia: 137779 - 2015; data zamieszczenia: 17.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji 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: ZP-2380-269-59/2015  Wykonanie
wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej z uzyskaniem prawomocnych decyzji o
pozwoleniu  na  budowę  w  zakresie  wymaganym  ustawą  Prawo  Budowlane  dla  realizacji
przedsięwzięcia  pn.  Budowa  nowej  siedziby  Komendy Miejskiej  Policji  w  Sosnowcu  przy  ul.
Janowskiego na działce 3634.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: 1  Przedmiotem
zamówienia  jest:  Wykonanie  wielobranżowej  dokumentacji  projektowo  kosztorysowej  z
uzyskaniem  prawomocnych  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  w  zakresie  wymaganym  ustawą
Prawo Budowlane dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej
Policji  w  Sosnowcu  przy  ul.  Janowskiego  na  działce  3634  2  Szczegółowy  opis  przedmiotu
zamówienia określa: - załącznik nr 3 do SIWZ - formularz cenowy - załącznik nr 4 do SIWZ -
Wytyczne nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i
użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji - załącznik nr 5 do SIWZ - Księga
standaryzacji komend i komisariatów Policji Polskiej wydanie II lipiec 2014r. ze zmianami maj
2015r. - załącznik nr 6 do SIWZ - Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i
komisariatów Policji czerwiec 2013r. 3 Zadanie będzie obejmowało: A. wykonanie następujących
opracowań:  1.  szczegółowa  koncepcja  projektowa,  której  uzgodnienie  przez  przyszłego

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


użytkownika  t.j.  KMP  Sosnowiec  oraz  Inwestora  w  terminie  15  dni  od  dnia  otrzymania
dokumentacji  koncepcji  będzie  stanowiło  podstawę  do  prowadzenia  zasadniczych  prac
projektowych; przy czym na etapie sporządzania koncepcji należy dokonać niezbędnych wywiadów
i uzgodnień ze wszystkimi wydziałami i  jednostkami Policji,  których opinie i  wymagania będą
niezbędne  dla  właściwej  realizacji  zadania,  2.  dokumentacja  związana  z  niwelacją  terenu  3.
dokumentacja związana z inwentaryzacją istniejących drzew i krzewów oraz wycinką drzewostanu
4. projekty w następującym zakresie: 4.1 projekt tymczasowych przyłączy 4.2 projekt ogrodzenia
terenu 4.3 projekt architektoniczno-budowlany kompleksu obiektów z wyposażeniem wszystkich
pomieszczeń w poszczególnych budynkach 4.4 projekt zagospodarowania terenu z odwodnieniem
liniowym  4.5.projekt  konstrukcyjny  4.6  projekt  posadowienia  budynków  przy  uwzględnieniu
niekorzystnych warunków gruntowych i  ukształtowania  terenu  4.7  projekt  przekładek sieci  4.8
projekt  drogowy  dla  układu  komunikacji  pieszej,  pieszo-jezdnej,  jezdnej,  dróg  wewnętrznych,
placów  manewrowych,  miejsc  postojowych  i  parkingów  zewnętrznych  oraz  zjazdów  na  drogi
publiczne  4.9  projekt  tymczasowej  i  docelowej  organizacji  ruchu  4.10  projekt  przyłączy  i
zewnętrznych  instalacji  wodnych,  kanalizacyjnych,  deszczowych  (z  ewentualnym  układem
rozsączania i przepompownią), p.poż 4.11 projekt przyłączy i zewnętrznej instalacji ciepłowniczej
lub  gazowej  dla  celów  grzewczych  i  cwu,  4.12  projekt  przyłączy  i  zewnętrznych  instalacji
elektroenergetycznych  wraz  z  oświetleniem  terenu,  znaków,  sygnalizacji  i  stacją  trafo  przy
uwzględnieniu dwustronnego zasilania i zastosowania awaryjnego agregatu prądotwórczego 4.13
projekt  instalacji  odgromowej,  uziemienia,  połączeń  wyrównawczych  obiektu,  ochrony
przeciwprzepięciowej  4.14  projekt  przyłączy i  zewnętrznych  instalacji  niskoprądowych  wraz  z
kanalizacją teletechniczną 4.15 projekt wewnętrznych instalacji wod-kan, w tym m.in.: a. wody b.
c.w.u. z podstawowym źródłem ciepła w postaci węzła cieplnego lub kotłowni gazowej oraz ze
wspierającym  źródłem  z  ciepła  odpadowego  z  instalacji  klimatyzacji  centralnej  całorocznej  c.
kanalizacji sanitarnej d. kanalizacji deszczowej e. instalacji p.poż (w tym ochrona p.poż. dla sprzętu
teleinformatycznego)  f.  instalacji  tryskaczowej  4.16  projekt  instalacji  c.o.  4.17  projekt  węzła
cieplnego lub kotłowni gazowej dla celów grzewczych 4.18 projekt instalacji klimatyzacji centrali
całorocznej  z  funkcją  grzania  i  chłodzenia  z  odzyskiem ciepła  i  chłodu  4.19  projekt  instalacji
klimatyzacji precyzyjnej z funkcją chłodzenia i grzania przy pracy ciągłej całorocznej, klimatyzację
precyzyjną dla pomieszczeń węzła TI, GPD, LPD, węzła ZG z zapewnieniem redundancji) 4.20
projekt  instalacji  wentylacji  pożarowej  (oddymiającej)  4.21  projekt  wewnętrznych  instalacji
elektrycznych, niskoprądowych i teletechnicznych, w tym m.in.: a. tablice rozdzielcze b. instalacje
obwodów gniazd wtyczkowych ogólnoużytkowych c. instalacja siłowa d. instalacje oświetleniowe
ogólne  e.  system  oświetlenia  awaryjnego  f.  system  oświetlenia  ewakuacyjnego  g.  system
oświetlenia  dozorowego h.  system sieci  dedykowanej  (okablowania  strukturalnego)  i.  instalacje
telekomunikacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, jawne i niejawne j. instalacja łączności radiowej k.
instalacje teleinformatyczne LAN l. instalacje sterowania klapami dymowymi m. instalacje kontroli
dostępu  n.  przebudowa  przyłącza  telekomunikacyjnego  (uzgodnienia  z  operatorami
telekomunikacyjnymi)  o.  instalacja  automatyki  p.  systemem  zarządzania  obiektem  r.  system
czytników  kart  i  zamków  szyfrowych  s.  system videodomofonów  IP t.  systemem sygnalizacji
pożaru,  zabezpieczenia  przeciwpożarowe,  instalacja  przeciwpożarowego  wyłącznika  prądu  u.
system sygnalizacji włamania i napadu w. system telewizji dozorowej z zapisem (monitoringu) z.
system  dźwiękowego  systemu  ostrzegawczego  z  funkcją  systemu  rozgłoszeniowego  y.  układ
zasilania  gwarantowanego  UPS  x.  układ  agregatu  prądotwórczego  4.  22  projekt  masztów



antenowych  4.23  projekt  bram,  szlabanów  4.24  projekt  wyposażenia  i  aranżacji  pomieszczeń
biurowych  4.25  projekt  wyposażenia  budynku  w  specjalistyczny  sprzęt  oraz  urządzenia  z
podłączeniem do sieci  4.26 projekt  zabezpieczania  pomieszczeń (takimi  elementami  jak:  drzwi
specjalne,  okna  z  szybami  P4  i  okuciami  antywłamaniowymi,  kraty  i  siatki  okienne,  kraty
przejściowe,  siatki  osłonowe)  4.27  projekt  kolorystyki  zewnętrznej  i  wewnętrznej  4.28  projekt
małej  architektury  4.29  projekt  zieleni  dla  całego  obszaru  opracowania,  B.  Wykonanie
następujących  opracowań  dodatkowych:  1.  mapa  zasadnicza,  mapa  ewidencji  gruntów,  wykaz
właścicieli i  władających 2. aktualizacja map do celów projektowych 3. badania geotechniczne,
geologiczne,  hydrogeologiczne  terenu  pod  zabudowę  4.  wykaz  geodezyjnych  współrzędnych
punktów granicznych 5.  dokumentacja  geologiczno-inżynierska z uzyskaniem stosownej  decyzji
administracyjnej  6.  projekt  montażu urządzeń i  ich  podłączenia do sieci  instalacji  7.  instrukcje
obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem 8. informacja BIOZ 9.
zestawienie powierzchni pomieszczeń dla poszczególnych budynków 10. zestawienie powierzchni
zielonych  i  utwardzonych  przewidywanych  na  inwestowanym  terenie  11.  charakterystyka
energetyczna 12.  wizualizacja,  aksonometrie obiektów 13. wersja elektroniczna dokumentacji w
formacie *.pdf oraz wersja edytowalna (*.doc, *.dwg, *.ath, *.kst, itp.) C Zamawiający wymaga
wykonania  dla  wszystkich  części  dokumentacji  następujących  opracowań  i  czynności  (poza
wymienionymi  wcześniej):  1.  wizja  lokalna  i  dokumentacja  fotograficzna  2.  projekt
architektoniczno-budowlany  3.  projekty  budowlane  i  wykonawcze  dla  wszystkich  branż  4.
kosztorysy inwestorskie  i  szczegółowe z podziałem na części  opracowania i  branże,  wykonane
zgodnie z wytycznymi inwestora 5. przedmiary robót z podziałem na części opracowania i branże 6.
specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  z  podziałem  na  części
opracowania i branże 7. przeprowadzenie procesu administracyjnego w celu uzyskania pozwolenia
na  budowę,  w  tym  m.in.:  7.1  uzgodnienia  z  odpowiednimi  przedstawicielami  służb  policji,
ustalonymi z Inwestorem 7.2 zgody na zajęcie terenu na czas wykonywania prac 7.3 techniczne
warunki przyłączenia do sieci od poszczególnych gestorów 7.4 uzgodnienie ZUD 7.5 uzgodnienia z
odpowiednimi organami 7.6 pozwolenie na wycinkę drzewostanu 7.7 inne niezbędne uzgodnienia,
opinie,  pozwolenia,  sprawdzenia,  informacje  w  zakresie  projektu  budowlanego,  których
konieczność sporządzenia wyniknie w toku prac projektowych 7.8 uzyskanie prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowę 8.  zestawienie wszystkich wykonanych opracowań oraz uzgodnień 9.
harmonogram rzeczowo-terminowy 10. nadzór autorski nad realizacją inwestycji D. Zamawiający
wymaga wykonywania zakresu określonego w pkt. A, B i C z dochowaniem następujących ustaleń:
1. Ustala się konieczność wykonania innych opracowań oraz uzgodnień, wyżej nie wymienionych,
których  konieczność  sporządzenia  wyniknie  w  trakcie  opracowywania  dokumentacji  oraz  jej
uzgadniania.  Przy  czym  zastrzega  się,  że  koszty  potencjalnych  dodatkowych  opracowań  i
uzgodnień oferent musi przewidzieć w oferowanej kwocie za opisany przedmiot zamówienia. 2.
Wszystkie  ustalenia  projektowe  muszą  być  zgodne  z  obecnie  obowiązującymi  wytycznymi  i
przepisami branżowymi, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych ze standaryzacją
obiektów Policji oraz wymagań stawianych dla obiektów w randze Komendy Miejskiej Policji. 3.
Na etapie sporządzania szczegółowej koncepcji projektowej wymaga się od Wykonawcy uzyskania
wszystkich  niezbędnych  uzgodnień  i  opinii  od  właściwych  jednostek  i  wydziałów  Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, których opinie i
wymagania  będą  niezbędne  dla  właściwej  realizacji  zadania.  Wykaz  odpowiednich  jednostek  i
wydziałów Policji, których uzgodnienia i opinie będą niezbędne w procesie projektowania, zostaną



ustalone na pierwszej naradzie koordynacyjnej Inwestora z Jednostką Projektową. 4 Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca udzielił na wykonaną dokumentację projektową co najmniej 36 miesięcy
gwarancji  od  dnia  jej  odbioru  przez  Zamawiającego.  Zakres  zobowiązań  Wykonawcy z  tytułu
udzielonej gwarancji określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 5 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 (złożone na formularzu ofertowym - załącznik
nr 1 do SIWZ)..

II.1.5) 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

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: 
01.08.2016.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 16 800,00 
zł., szczegóły określono w rozdziale VI SIWZ.

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 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału  w  postępowaniu,  określone  w  art.  22  ust  1  ustawy PZP dotyczące:  1.1
Posiadania  niezbędnej  wiedzy  i  doświadczenia  w  zakresie  wykonania  pełnej
dokumentacji  projektowej,  na  którą  uzyskano  pozwolenie  na  budowę,  budynku
użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 4000 m2 o wartości co
najmniej 500 000,00 zł  netto.  Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający
żąda  dołączenia  do  oferty  wykazu  usług  zawierającego  wykonanie  usług
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; polegających na



wykonaniu  co  najmniej  jednej  usługi  w zakresie  wykonania  pełnej  dokumentacji
projektowej  o  wartości  co  najmniej  500  000,00  zł  netto  na  którą  uzyskano
pozwolenie na budowę, budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej
co  najmniej  4000  m2  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca
wykonania sporządzonego wg wzoru załącznika nr 7 do SIWZ oraz z załączeniem
dowodów  określających  czy  usługi  te  zostały  wykonane  w  sposób  należyty.
Dowodem, że usługi zostały wykonane w sposób należyty są: a) poświadczenie, b)
inne  dokumenty  -  jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym  charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia wskazanego w rozdziale III
punkt  1.1  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 rozdziale III punkt 1.1 litera
a) i b) 2 Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może
polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 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: 3.1
zakresu  dostępnych  Wykonawcy  zasobów  innego  podmiotu,  3.2  sposobu
wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu  przez  Wykonawcę  przy  wykonywaniu
zamówienia,  3.3  charakteru  stosunku,  jaki  łączy lub  będzie  łączył  Wykonawcę z
innym podmiotem, 3.4 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia 4 Zamawiający w oparciu o art.  26 ust.  2a ustawy Prawo zamówień
publicznych wymaga wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.  24 ust.  1 ustawy Prawo
zamówień publicznych. 5 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w
formie  spełnia,  nie  spełnia.  Wykonawca  niespełniający  warunków  udziału  w
postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału  w  postępowaniu,  określone  w  art.  22  ust  1  ustawy  PZP  dotyczące:
Dysponowania  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  posiadającymi



uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych i będą odpowiedzialne
za: a) projektowanie i posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń wymagane przepisami prawa
budowlanego  oraz  posiadają  w  pełnieniu  wskazanej  funkcji  tj.:  a.1)  projektant
koordynator opracowań projektowych oraz kierujący nadzorem autorskim - 1 osoba
a.2) 1 projektant i 1 sprawdzający - w branży konstrukcyjno - budowlanej a.3) 1
projektant  i  1 sprawdzający -  w branży instalacyjnej  w zakresie sieci,  instalacji  i
urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  a.4)  1
projektant  i  1 sprawdzający -  w branży instalacyjnej  w zakresie sieci,  instalacji  i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych a.5) 1 projektant i 1 sprawdzający -
w  branży  telekomunikacyjnej  Na  potwierdzenie  spełnienia  powyższego  warunku
należy przedłożyć oświadczenie, że ww osoby posiadają wymagane uprawnienia -
wzór znajduje się na załączniku nr 1 do SIWZ. 2 Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa
zamówień  publicznych  Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,
potencjale  technicznym,  osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  w takiej  sytuacji  zobowiązany jest
udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do
realizacji zamówienia. 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:  3.1  zakresu  dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 3.2 sposobu wykorzystania zasobów innego
podmiotu  przez  Wykonawcę  przy  wykonywaniu  zamówienia,  3.3  charakteru
stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 3.4 zakresu i
okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 4 Zamawiający w
oparciu o art. 26 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga wykazania
przez  Wykonawcę  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  powodu  niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5
Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  na
podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie
spełnia.  Wykonawca  niespełniający  warunków  udziału  w  postępowaniu  zostanie
wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.



22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych,  głównych  dostaw  lub  usług,  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed
upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z  podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie;

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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.4.3.2)

• zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca
zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca
zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na wykonane usługi złożone na formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 2 Oświadczenie
Wykonawcy o korzystaniu z podwykonawców (złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1
do SIWZ). W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, Zamawiający żąda
wskazania  części  zamówienia,  które  Wykonawca  zamierza  im  powierzyć.  3  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 szczególności w zakresie określonym w projekcie umowy, 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 95
• 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2) 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

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  prac  projektowych  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 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: ul. Lompy 19 40-
038 Katowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28.09.2015 godzina 13:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19 
40-038 Katowice, parter, budynek A.

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


