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Ogłoszenie nr 500041032-N-2017 z dnia 10-10-2017 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: Adaptacja pomieszczeń piwniczych w budynku nr 10
OPP w Katowicach na policyjną strzelnicę ćwiczebną w systemie zaprojektuj, wybuduj i wyposaż 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 580833-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500028709-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe: 
Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 500028708-N-2017 – 14.09.2017r.; 500031568-N-2017 – 20.09.2017r.; 500032844-N-2017 – 22.09.2017r.;
500035036-N-2017 – 27.09.2017r.; 500036221-N-2017 – 29.09.2017r.;

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, ul. ul. J. Lompy  19, 40038   Katowice, woj.
śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail zamowienia@slaska.policja.gov.pl, faks 322 002 060. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Adaptacja pomieszczeń piwniczych w budynku nr 10 OPP w Katowicach na policyjną strzelnicę ćwiczebną w systemie zaprojektuj, wybuduj i
wyposaż

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-2380-314-76/2017

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń piwniczych w budynku nr 10 OPP w Katowicach na policyjną strzelnicę ćwiczebną w
systemie zaprojektuj, wybuduj i wyposaż (w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy będący w posiadaniu Inwestora). W ramach
zaprojektowania wykonawca zobligowany jest do: opracowania dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich
niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. wykonanie inwentaryzacji budowlanych do celów projektowych, 2.2. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w tym: -
projektów wykonawczych - informacji BIOZ - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (branżowo) - kosztorysów ofertowych. 2.3.
uzyskanie na własny koszt wszystkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej, 2.4. wykonanie robót budowlanych zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz przeprowadzeniu wymaganych prób i badań, 3. Realizacja zamówienia: - projekt
wykonawczy i informacje BIOZ – w wersji papierowej w 4 egz., w wersji elektronicznej w formacie *pdf na CD w 2 egz., w wersji
elektronicznej edytowalnej w formacie *doc lub *odt, rysunki w formacie *dwg na CD w 2 egz. - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót (branżowo) – w wersji papierowej w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie *pdf na CD w 2 egz., - kosztorysy ofertowe – w
wersji papierowej w 4 egz., w wersji elektronicznej w formacie *pdf na CD w 2 egz., oraz w wersji elektronicznej w formacie *ath na CD w 2
egz., - przedmiary robót – w wersji papierowej w 4 egz., w wersji elektronicznej w formacie *pdf na CD w 2 egz., oraz w wersji elektronicznej
w formacie *ath na CD w 2 egz., 4. Roboty będą prowadzone na obiekcie czynnym. Zamawiający zapewnia media. 5. Zamawiający wymaga
gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru kompletnej dokumentacji,
zatwierdzonej przez Zamawiającego protokołem przyjęcia. 6. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła
minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego oraz Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancja na zamontowane urządzenia
wynosiła minimum 24 miesiące, licząc od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
określony w następujących dokumentach: 7.1. program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 7 do SIWZ 7.2. wzór umowy - załącznik nr 2 do
SIWZ 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania technologii (systemu), materiałów, urządzeń równoważnych. Wykazanie
równoważności technologii, systemów, materiałów, urządzeń (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku
zaoferowania technologii (systemu) materiałów, urządzeń równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym i kosztorysem
przedstawić oferowaną technologię (system), materiały oraz urządzenia z określeniem typu zastosowanych technologii (systemu) materiałów
oraz urządzeń oraz dołączyć materiały dokumentujące parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie,
że są one w pełni równoważne do technologii (systemu) materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej. Zaproponowane
systemy i materiały oraz urządzenia równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji przetargowej. 9. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W
przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im
powierzyć, podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują
się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 10. Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty
bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w
wykonywaniem przedmiotu zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących
budową, dostawców materiałów budowlanych. 11. Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed podpisaniem umowy z
Zamawiającym przedstawić Zamawiającemu oświadczenie /Wykonawcy lub podwykonawcy/ o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności związane z realizacją przedmiotu
zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie 11 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. 13. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji
umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez Wykonawcę w zakresie określonym punkcie 10 i 11. Kontrola
dopuszcza zarówno wymóg złożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia jak również przedłożenia dokumentów w postaci kopii
zawartych umów o pracę oraz kopii dokumentów potwierdzających zgłoszenia pracownika do ZUS. Sankcje z tytułu naruszenia tych wymogów
określone są we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. UWAGA!!! Kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL
pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania. UWAGA!!! W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
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II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45216110-8

Dodatkowe kody CPV: 71221003-3, 71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 04.10.2017 r. do godz. 12:00 złożono 1 ofertę na kwotę brutto: 2 891
140,83 zł. Zamawiający na realizację przedmiotowego zadania przeznaczył kwotę brutto: 2 500 879,24 zł. Uzasadnienie prawne: Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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