
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 130763-2015 z dnia 2015-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
1 Przedmiotem zamówienia jest remont wejścia głównego, pomieszczeń wraz z oznakowaniem budynku Komendy
Miejskiej Policji w Tychach. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : 2.1 - przedmiary robót stanowią 
załącznik nr 4 do...
Termin składania ofert: 2015-09-18

Katowice: ZP-2380-300-68/2015 Remont wejścia głównego,

pomieszczeń wraz z oznakowaniem budynku Komendy Miejskiej

Policji w Tychach

Numer ogłoszenia: 329438 - 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 130763 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

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.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP-2380-300-68/2015 Remont wejścia głównego, 

pomieszczeń wraz z oznakowaniem budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest remont wejścia głównego, 

pomieszczeń wraz z oznakowaniem budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach. 2 Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia : 2.1 - przedmiary robót stanowią załącznik nr 4 do SIWZ 2.2 - specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 5 do SIWZ 2.3 - dokumentacja techniczna załącznik nr 6 

do SIWZ 2.4 - księga standaryzacji załącznik nr 7 do SIWZ 2.5 - księga znaków załącznik nr 8 do SIWZ 3 

Zamawiający wymaga aby gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła minimum 36 miesięcy licząc 

od dnia odbioru końcowego oraz Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancja na zamontowany sprzęt 

była wystawiona na okres równy gwarancji producenta, który ma wynosić minimum 24 miesiące, przy czym 

okres gwarancji nie może być krótszy niż: a) 36 miesięcy dla robót budowlanych; b) 24 miesiące dla 

zamontowanego sprzętu; licząc od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego 4 Zamawiający dopuszcza 

możliwość zastosowania technologii /systemu/ materiałów równoważnych. Wykazanie równoważności 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=130763&rok=2015-09-03


technologii, systemów materiałów (zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy PZP) spoczywa na Wykonawcy. W 

przypadku zaoferowania technologii /systemu/ materiałów równoważnych Wykonawca musi wraz z 

formularzem ofertowym i kosztorysem przedstawić oferowaną technologię/system, materiały, z określeniem 

typu zastosowanych technologii /systemu/ materiałów oraz dołączyć materiały dokumentujące parametry 

techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne 

do technologii /systemu/ materiałów wskazanych w dokumentacji. Zaproponowane systemy i materiały 

równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji. 5 Zamawiający dopuszcza 

podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda 

wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć (załącznik nr 1 do SIWZ). Szczegółowe zapisy 

dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.21.20-8, 45.31.30.00-4, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 

45.30.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

•Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

•Zakład Instalacyjno-Budowlany DAMIAN NOWAK, Piwna 17, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 413993,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ 

CENĄ

•Cena wybranej oferty: 388382,49

•Oferta z najniższą ceną: 388382,49 / Oferta z najwyższą ceną: 594309,36

•Waluta: PLN .


