
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 137779-2015 z dnia 2015-09-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
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...
Termin składania ofert: 2015-09-28 

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: 18179 - 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 137779 - 2015r.

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

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-2380-269-59/2015  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.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3)  Określenie  przedmiotu  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

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=137779&rok=2015-09-17


obejmowało: A. wykonanie następujących opracowań: 1. szczegółowa koncepcja projektowa, której
uzgodnienie przez przyszłego 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.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

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: 16.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 19.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 10.

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

• DEMURG Sp. z o.o., ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 565000,00 PLN.

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

• Cena wybranej oferty: 288250,50 

• Oferta z najniższą ceną: 274954,00 / Oferta z najwyższą ceną: 892453,00 

• Waluta: PLN .


