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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522468-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego
2017/S 248-522468

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice
40-038
Polska
Tel.:  +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl 
Faks:  +48 322002060
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slaska.policja.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu
Numer referencyjny: ZP-2380-738-33/2017

II.1.2) Główny kod CPV
45216110

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia został określony w dokumentach:

mailto:agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
www.slaska.policja.gov.pl
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, Przedmiar robót,
Specyfikacja techniczna i wykonania robót, Projekt budowlany.
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 sy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Budowa nowej siedziby Komendy
Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu”
2. Przedmiot zamówienia został określony w dokumentach:
2.1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy,
2.2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy,
2.3. Załącznik nr 3a do SIWZ – JEDZ (ESPD) do zaimportowania,
2.4. Załącznik nr 3b do SIWZ – JEDZ (ESPD) do wypełnienia ręcznego,
2.5. Załącznik nr 4 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (ESPD),
2.6. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej,
2.7. Załącznik nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu,
2.8. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób,
2.9. Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz robót,
2.10. Załącznik nr 9 do SIWZ – Przedmiar robót,
2.11. Załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja techniczna i wykonania robót,
2.12. Załącznik nr 11 do SIWZ – Projekt budowlany.
UWAGA!!!! Zamawiający informuje, że planowane jest wybudowanie podziemnego połączenia pieszego,
przyszłego budynku siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu z planowanym do wybudowania budynku
siedzib Prokuratury Rejonowej Sosnowiec Południe i Północ. Wykonanie dokumentacji oraz wykonawstwo
będzie przedmiotem odrębnego postępowania.
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
wynosiła minimum 24 miesiące, licząc od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego.
4. 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,
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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.
5. 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).
6. 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.
7. W związku z powyższym 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 zatrud

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na zamontowany sprzęt / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do 48 miesięcy, z zastrzeżeniem par. 4 wzoru umowy.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 400 000 PLN. na warunkach określonych w Rozdz. VI
SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp;
b) art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w szczególności
w zakresie posiadanego doświadczenia oraz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał dwie roboty budowlane polegające na wybudowaniu nowego obiektu użyteczności publicznej
o wartości co najmniej 30 000 000 PLN brutto każda robota (Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca w
celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu nie może powoływać się na zasoby podmiotu trzeciego
tj. Wykonawca musi spełnić warunek samodzielnie, składając ofertę sam lub ofertę wspólną w ramach np.
konsorcjum.)
Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:
• na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp – dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku –
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3a lub 3b do SIWZ;
• na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp – przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 10 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 rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz
musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w rozdziale III punkt 2
litera a. Wykaz powinien zostać złożony w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
UWAGA!!!! Na podstawie art. 23 ust. 5 Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu (punkt 2a) dla
Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli w przypadku Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) co najmniej jeden podmiot posiada wymagane
doświadczenie (jeden lub każdy z podmiotów musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie).
Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca zsumuje potencjały
wszystkich członków konsorcjum. b) dysponuje osobami zdolnymi do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wymagane przepisami prawa budowlanego z doświadczeniem co najmniej: • 7
lat dla kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno
– budowlanej oraz z doświadczeniem przy realizacji jednego zadania obejmującego budowę lub nadzór nad
budową budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 30 000 000 PLN brutto;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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• 5 lat dla kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
• 5 lat dla kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacji
elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych;
• 5 lat dla kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacji
telekomunikacyjnych;
Które skierowane zostaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:
◦ na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku –
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3a i 3b do SIWZ;
◦ na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp – przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego w zakresie kierowania robotami budowlanymi w charakterze kierownika budowy
i kierowników robót wskazanych w literze b) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w rozdziale III
punkt 2 litera b), wykaz powinien zostać złożony w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do
SIWZ.
3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 15 000 000,00 zł.
Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:
◦ na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku –
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3a i 3b do SIWZ;
◦ na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp – przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, na wezwanie Zamawiającego, informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga!!!!! Wartości podane dla „środków finansowych” lub „zdolności kredytowej” w walutach innych niż PLN
należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu. b) posiada w okresie ostatnich
trzech pełnych lat obrotowych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres: ba) bieżącą
płynność finansową nie mniej niż 1,2 potwierdzoną wskaźnikiem bieżącej płynności, liczonym jako iloraz aktywa
obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Bb) rentowność sprzedaży netto nie mniej niż 0,01 potwierdzonej wskaźnikiem liczonym jako iloraz zysk netto /
(przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody
finansowe). Uwaga!!!!! Na podstawie art. 23 ust. 5 Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu (punkt
3b) dla Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Wykonawca spełni
warunek udziału w postępowaniu, jeżeli w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia (np. konsorcjum) co najmniej jeden podmiot posiada zdolność ekonomiczną wyznaczoną
wymaganymi wskaźnikami, o których mowa w punkcie 3ba i 3 bb (jeden lub każdy z podmiotów musi
indywidualnie posiadać wymaganą zdolność ekonomiczną), z uwagi na fakt, iż są to wskaźniki niemożliwe do
zsumowania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:
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◦ na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku –
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3a i 3b do SIWZ;
◦ na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp – przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, na wezwanie Zamawiającego, bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzony zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29.9.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), a jeżeli
Wykonawca nie jest podmiotem zobowiązanym do sporządzenia bilansu innymi dokumentami potwierdzającymi
spełnienie warunków.
Uwaga!!!!! Wartości podane w dokumentach, o których mowa w punkcie 3 b w walutach innych niż PLN należy
przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego.
• Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
• Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania innego podmiotu stanowi
załącznik nr 6 do SIWZ.
• Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający oceni czy udostępniane przez
inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 i ust. 5 pkt.
1 i 8.
• Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów
jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
• Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który polega na sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
• 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. 1 i/lub ust. 5 pkt. 1 i 8, ustawy Pzp.
• Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w rozdziale IV.A SIWZ:
1.1 Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony odpowiednio nie wcześniej niż 3 m-ce i 6 m-
cy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli
istnienie określonych w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym terminie.
A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2. Uproszczony kosztorys ofertowy wraz z wykazami robocizny, i materiałów - nie dołączenie do oferty
uproszczonego kosztorysu ofertowego wraz z wykazami robocizny, materiałów lub dołączenie niepodpisanego
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kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp., ponieważ, niniejszy kosztorys stanowi część oferty. Uproszczone kosztorysy muszą posiadać
podsumowanie działów z narzutami.
2.1. W przypadku gdy Wykonawca do oferty przedłoży kosztorys w kalkulacji szczegółowej, będzie on uznany
i sprawdzany jakby był sporządzony w kalkulacji uproszczonej.
3. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, złożone na formularzu stanowiącym
załącznik nr 3 do Siwz oraz aktualne na dzień składania ofert.
UWAGA:
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach we wskazanym wyżej oświadczeniu.
b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia
informacji o podwykonawcach we wskazanym wyżej oświadczeniu.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazane wyżej oświadczenie składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Oświadczenie Wykonawcy o długości gwarancji na roboty budowlane złożone na formularzu ofertowym –
załącznik nr 1 do SIWZ.
5. W przypadku braku oświadczenia, o którym mowa w punkcie 4 - Oświadczenie Wykonawcy, że udziela
minimalnej, wymaganej przez Zamawiającego gwarancji na roboty budowlane złożone na formularzu ofertowym
– załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Oświadczenie Wykonawcy o długości gwarancji na zamontowany sprzęt złożone na formularzu ofertowym –
załącznik nr 1 do SIWZ.
7. W przypadku braku oświadczenia, o którym mowa w punkcie 6 - Oświadczenie Wykonawcy, że udziela
minimalnej, wymaganej przez Zamawiającego gwarancji na zamontowany sprzęt złożone na formularzu
ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.
8. Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku
powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Wykonawca wskaże części jaki będzie realizował przy
jego/ich udziale wraz z podaniem nazw firm oraz dane kontaktowe podwykonawców, którzy będą realizować ten
zakres, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie.
9. Zobowiązanie innego podmiotu – jeśli dotyczy (załącznik nr 7 do SIWZ).
10. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia wskazane w Rozdz. III ppkt 2b SIWZ.
11. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby które wykonują wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty
bezpośrednie dla tego zamówienia będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy. Wymóg
ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia,
czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi osób: kierujących budową, dostawców
materiałów budowlanych.
12. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i treścią wzoru umowy i przyjmuje je
bez zastrzeżeń, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
13. Oświadczenie, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym w rozdz. II SIWZ
i zgodnie z rozdz. I SIWZ złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
14. Oświadczenie, że Wykonawca zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty
złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
15. Oświadczenie, że Wykonawca uważa się związany ofertą na czas wskazany w rozdz. VII SIWZ złożone na
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
16. Oświadczenie, że Wykonawca nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 5-17 ustawy z dnia
16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr
1 do SIWZ.
B. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca, którego oferta zostanie
oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy prawo
zamówień publicznych, tj:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 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 rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w
zakresie określonym w rozdziale III punkt 2 litera a) do SIWZ Wykaz powinien zostać złożony w formie zgodnej
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w charakterze kierownika budowy i kierowników robót wskazanych w rozdziale III
punkt 2 litera b) SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie
warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w III punkt 2 litera b) SIWZ. Wykaz powinien zostać
złożony w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3. informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
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należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
6. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie
aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Aukcja zostanie
przeprowadzona zgodnie z zapisami Rozdz. XXIII SIWZ.

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/02/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/02/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, Sekretariat ZZP, budynek A, parter.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
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7. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 8. bilans wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzony
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.9.1994 r. o rachunkowości, a jeżeli Wykonawca nie jest podmiotem
zobowiązanym do sporządzenia bilansu innymi dokumentami potwierdzającymi warunek. 9. Oświadczenie
Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne. 10. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 11. Oświadczenie Wykonawcy
o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IV
SIWZ:
12.1. ust. 3 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
12.2. ust. 4-6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
12.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
12.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 13 Dokumenty, o których mowa w ust. 12.1
i 12.2.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 12.2.1, powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 14 Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 12, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 13
stosuje się. 15 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu. 16 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w punkcie 3, składa dokument,o którym mowa w punkcie 12.1

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa



Dz.U./S S248
28/12/2017
522468-2017-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 11 / 12

28/12/2017 S248
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

11 / 12

Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Postępu 17a
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w
dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługuje odwołanie wobec czynności: - określenia warunków udziału w postępowaniu - wykluczenia
odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia - odrzucenia oferty odwołującego - opisu przedmiotu
zamówienia - wyboru najkorzystniejszej oferty
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną lub faksową albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej
Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10. Na czynności na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca
może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności do której jest on
zobowiązany.

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Postępu 17a
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2017

http://www.uzp.gov.pl

