
Ogłoszenie nr 500055005-N-2017 z dnia 07-11-2017 r. 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: KP Łazy - kompleksowa modernizacja 
pomieszczeń obiektu/przebudowa i modernizacja strefy wejściowej/

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: 600678-N-2017 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

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?page=0 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
KP Łazy - kompleksowa modernizacja pomieszczeń obiektu/przebudowa i modernizacja strefy 
wejściowej/ 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-2380-393-103/2017 

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 wykonanie robót budowlanych zadania pn. ZP-2380-393-
103/2017 „KP Łazy -kompleksowa modernizacja pomieszczeń obiektu/przebudowa i 
modernizacja strefy wejściowej/”polegających na wykonaniu remontu i modernizacji 
pomieszczeń.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:2.1. Wzór umowy - załącznik nr 2 do 
SIWZ 2.2. Przedmiar robót – załącznik nr 6 do SIWZ 2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót – załącznik nr 7 do SIWZ 2.3. Dokumentacja techniczna – załącznik nr 8 do SIWZ 
3. Zamawiający wymaga wskazania długości gwarancji na wykonane roboty budowlane w 
formie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym lub odrębnym dokumencie 3.1 
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Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła minimum 60 
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,licząc od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego.3.2 
Zamawiający wymaga oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania długości gwarancji przez 
Wykonawcę, udziela gwarancji w wysokości minimalnej wymaganej przez Zamawiającego. 4. 
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na „czynnym obiekcie”, dlatego 
realizacja zadania musi być przeprowadzona etapami.5. Zamawiający dopuszcza możliwość 
zastosowania technologii (systemu) materiałów równoważnych. Wykazanie równoważności 
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, zatwierdzonymi przez Projektanta, który zrealizował dokumentację projektową.6. 
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 
i nr 4 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we 
wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 7. 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.8. 
W związku z powyższym Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez 
te osoby,przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia.8.1. 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, podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy. 8.2. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ, należy przedłożyć wraz kopią 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed 
rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie 
będą wpuszczane na teren prowadzenia robót budowlanych, a więc nie będą mogły wykonywać 
pracy z winy Wykonawcy. 9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa 
w punkcie 8 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników 
wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. 10. Zamawiającemu w każdym 
momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez 
wykonawcę w zakresie określonym ust. 7 i 8. Kontrola dopuszcza wymóg złożenia przez 
Wykonawcę stosownego oświadczenia jak również przedłożenia do wglądu dokumentów w 
postaci kopii zawartych umów o pracę oraz kopii dokumentów potwierdzających zgłoszenia 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. Sankcje z tytułu naruszenia tych wymogów 
określone są we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 10.1. Kopie umów i 
zgłoszeń do ubezpieczeń powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
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danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników itp.). Informacje 
takie jak:imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania.10.2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do 
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę,podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy.11. Zamawiający wymaga, aby Pracownicy świadczący roboty budowlane były osoby, 
które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. 12. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

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:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp tj. nie złożono żadnej 
oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3. 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp tj. nie złożono żadnej 
oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3. 

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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