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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424408-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane
2020/S 177-424408
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jacak
E-mail: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
Tel.: +48 477237938
Faks: +48 477237642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa

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 Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Jana Łupińskiego 42
Numer referencyjny: WZP-4789/20/290/IR

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

11/09/2020
S177
https://ted.europa.eu/TED

1/7

Dz.U./S S177
11/09/2020
424408-2020-PL

2/7

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim,
przy ul. Jana Łupińskiego 42, zwanej dalej robotami budowlanymi.

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
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
32323500 Urządzenia do nadzoru wideo
32333100 Rejestratory obrazu wideo
32412100 Sieć telekomunikacyjna
32421000 Okablowanie sieciowe
32562000 Kable światłowodowe
34971000 Urządzenia bezpośredniego monitorowania
45232300 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
48329000 System obrazowania i archiwizowania

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Jana Łupińskiego 42, Mińsk Mazowiecki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim,
przy ul. Jana Łupińskiego 42, zwanej dalej robotami budowlanymi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 8 do dokumentacji zamówienia –
dokumentacji projektowej składającej się z:
1) projektów budowlanych;
2) projektów wykonawczych;
3) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
4) przedmiarów robót;
5) decyzji administracyjnych.
3. Załączone przedmiary robót przeznaczone są do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo,
mają charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między przedmiarem robót, a projektem budowlanym,
projektem wykonawczym lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót należy przyjąć zakres robót
wskazany projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót.
4. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a
także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych
opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych,
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jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisanym
przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) zwanej dalej „umową o pracę” przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu
umowy tj. przy robotach:
1) ziemnych;
2) ciesielskich;
3) zbrojarskich;
4) betoniarskich;
5) murarskich;
6) tynkarskich;
7) wykończeniowych;
8) dekarskich;
9)montażowych;
10) związanych z instalacją elektryczną;
11) związanych z instalacją sanitarną;
12) związanych z instalacją teletechniczną;
13) drogowych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na zamontowane urządzenia (G) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
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
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego w kwocie 500 000,00 PLN.
2. Wymagania dotyczące wadium zawiera rozdz. VII dokumentacji zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący sytuacji finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że pozostaje w sytuacji finansowej
pozwalającej na realizację zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie
mniejszą niż 10 000 000,00 PLN.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że:
1. należycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. dwie roboty budowlane polegające
na budowie budynku użyteczności publicznej obejmującej swoim zakresem łącznie branże: konstrukcyjnobudowlaną, sanitarną, elektryczną i telekomunikacyjną o wartości min. 15 000 000,00 PLN brutto każda robota
budowlana;
Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszym ogłoszeniu użyto sformułowania:
— budowa – pojęcia te należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.),
— budynek użyteczności publicznej – pojęcie to należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1064).
2. dysponuje nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: co najmniej 4 osobami posiadającymi
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wydanymi na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz rozporządzeń
wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2272),
w tym co najmniej:
a) min. 1 osobą – kierownikiem budowy – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą:
— min. 5 letnie doświadczenie zawodowe, oraz
3

— doświadczenie przy co najmniej 1 budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 2 500 m – na
stanowisku kierownika budowy.
b) min. 1 osobą – kierownikiem robót – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – posiadającą min. 3 letnie doświadczenie
zawodowe;
c) min. 1 osobą – kierownikiem robót – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych – posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe;
d) min. 1 osobą – kierownikiem robót – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych – posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe.
(Zamawiający również uzna warunek za spełniony, w przypadku wskazania osób, z których jedna posiadać
będzie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, a druga posiadać
będzie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w telekomunikacji
radiowej oraz min. 3 letnie doświadczenie zawodowe)
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III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Ogólne warunku umowy zostały opisane w rozdz. XVII dokumentacji zamówienia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

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: 14/10/2020
Czas lokalny: 13:30

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: 14/10/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Komenda Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, POLSKA

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego: formularz JEDZ, oświadczenie o
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przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Od Wykonawcy, którego oferta
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza Zamawiający będzie żądał przedstawienia:wykazu robót budowlanych
wraz z dowodami określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, wykazu osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, informacji z Krajowego Rejestru Karnego; zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych;odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej;oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne;oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych;
oświadczenie Wykonawcy,o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania
się o zamówienie publiczne.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w rozdz. V pkt 15 ppkt 4 oraz pkt 15 ppkt 5–7 dokumentacji zamówienia składa
dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt 16–18 dokumentacji zamówienia.
4. Termin związania ofertą 2 miesiące co oznacza 60 dni.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy
w łącznej wysokości do 80 % wartości umowy, w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi
(wysokość i ilość zaliczek określi Zamawiający).
6. Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczania zaliczek określono w rozdz. XVII §14 dokumentacji zamówienia.
7. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówienia, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2020
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