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Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe
OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego

Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Zawarcia umowy ramowej

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:
Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Województwo:
Warszawa
00-150
mazowieckie
Tel.:
Fax:
022 6038608
022 6037642
Adres strony internetowej zamawiającego (jeŜeli posiada): http://www.policja.waw.pl/zamowienia
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów (jeŜeli dotyczy): Nie dotyczy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja rządowa centralna

Uczelnia publiczna

Administracja rządowa terenowa

Instytucja ubezpieczenia społecznego i
zdrowotnego
Samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej
Inny (proszę określić):

Administracja samorządowa
Podmiot prawa publicznego
Organ kontroli państwowej lub ochrony
prawa,sąd lub trybunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Komisariatu Policji w Błoniu.
(WZP-1353/09/91/N)
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II.1.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Usługi

Dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranŜowej dokumentacji projektowokosztorysowej na budowę budynku Komisariatu Policji w Błoniu w zakresie niezbędnym do
uzyskania pozwolenia na budowę, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na
wyłonienie wykonawcy robót oraz realizację robót budowlanych.
2. Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie w oparciu o Program Funkcjonalno - UŜytkowy dla
zadania o nazwie „Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Błoniu przy ul. Jana Pawła II 2”
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji
projektowo-kosztorysowej obejmującej wykonanie n/w opracowań:
a. dokumentacji geologiczno inŜynierskiej określającej warunki geologiczne rozsączania wód
opadowych w gruncie oraz kategorię geotechniczną warunków posadowienia obiektu
budowlanego.
b. projektu zagospodarowania terenu,
c. projektu budowlanego przełoŜenia: sieci gazowej średniego ciśnienia i sieci cieplnej,
d. projektu architektoniczno – budowlanego,
e. projektu konstrukcji,
f. projektów instalacyjnych odrębnie dla kaŜdej z branŜ:
f.1 sanitarnej w zakresie instalacji i urządzeń wodno – kanalizacyjnych, c.o.,
f.2 elektrycznej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrycznych słaboprądowych,
instalacji p-poŜ., instalacji odgromowej i instalacji teletechnicznych,
g. projektu budowlanego robót drogowych ( chodniki, miejsca postojowe, wjazd na posesję),
h. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) - odrębnie dla kaŜdej z branŜ,
i. charakterystyki energetycznej obiektu,
j. informacji BIOZ,
k. przedmiarów robót - odrębnie dla kaŜdej z branŜ,
l. kosztorysów inwestorskich – odrębnie dla kaŜdej z branŜ.
4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min.12 miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonaną
dokumentację projektowo- kosztorysową.
5. Zamówienie o wartości poniŜej 133 000 euro.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot

Dodatkowe przedmioty

71.22.00.00-6
71.24.20.00-6

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej (jeŜeli dotyczy):tak
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej (jeŜeli dotyczy):
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego):
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA*
Okres w miesiącach:
lub data rozpoczęcia:

lub dniach:
/ /
(dd/mm/rrrr) lub zakończenia:
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liczba części: nie
tak

nie

tak

nie

28/12/2009r. (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium (jeŜeli dotyczy): nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
A. Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeŜeli dotyczy) oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj:
b.1 - dysponują nie mniej niŜ 1 osobą-projektantem posiadającym uprawnienia do
projektowania w kaŜdej z n/w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych,
lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia takiej osoby,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie
złoŜonego wraz z ofertą:
a.1 - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1
Ustawy,
a.2 - dokumentów Ŝądanych przez Zamawiającego, potwierdzających spełnianie tych warunków,
b. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca
„spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki.
B. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeŜeli dotyczy):
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w ust.A pkt 1 lita a, Wykonawca złoŜy
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w ust. A pkt 1 lit. b, Wykonawca złoŜy:
a. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca i które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych
do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności,
b. aktualne na dzień składania ofert dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe osób
wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt a, odpowiednio:
b.1. uprawnienia do projektowania w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
dla min 1 osoby (projektanta) w kaŜdej z w/w specjalnosci.
b.2 zaświadczenia o przynaleŜności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, dla min 1 osoby
(projektanta) w kaŜdej specjalności wymienionej w pkt. b.1
c. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,
jeŜeli w wykazie, o którym mowa w ust. 2 pkt a, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie
dysponował.
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

Przetarg ograniczony

Negocjacje z ogłoszeniem

Dialog konkurencyjny

Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) Liczba wykonawców
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert***
NajniŜsza cena
lub
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie
Kryteria
1. cena

Znaczenie
100%

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
tak
adres strony, na której będzie prowadzona:

nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeŜeli dotyczy): ): http://www.policja.waw.pl/zamowienia
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych, Komenda Stołeczna Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2.
Opłata za specyfikację: 23,05 PLN.
(wpłaty na konto Zamawiającego nr 49 1010 1010 0056 5613 9150 0000).
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umoŜliwiający przygotowanie
się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu(jeŜeli dotyczy):
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŜeli zamawiający przewiduje
nagrody:(jeŜeli dotyczy):
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
(jeŜeli dotyczy):
Data: 02/12/2009r. Godzina: 12:00
Miejsce: Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
IV.3.5) Termin związania ofertą
Do: / /
(dd/mm/rrrr
lub
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.3.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeŜeli
dotyczy):
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IV.3.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej (jeŜeli dotyczy):
IV.3.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej,
w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeŜeli dotyczy):

IV.3.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień (jeŜeli dotyczy):

IV.3.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeŜeli dotyczy):
etap nr
czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złoŜyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu?
tak
nie
IV.3.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (jeŜeli
dotyczy):
Data:

/

/

Miejsce:

(dd/mm/rrrr) Godzina:

IV.3.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeŜeli dotyczy):
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej (jeŜeli dotyczy):
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeŜeli dotyczy):
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej (jeŜeli dotyczy):
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