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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:708961-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane
2022/S 245-708961

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 216-620176)

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

Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 012126482
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Jastrzębski
E-mail: slawomir.jastrzebski@ksp.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 477237938
Faks:  +48 477237642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa i modernizacja obiektów przy ul. Belwederskiej 16 w Warszawie
Numer referencyjny: WZP-2418/22/135/IR

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i modernizacja obiektów przy ul. Belwederskiej 16 w Warszawie, która 
obejmuje:
1) Etap I - opracowanie Dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) Etap II - wykonanie Robót budowlanych, zwanych dalej Robotami budowlanymi lub Robotami, na podstawie 
zatwierdzonej Dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego i uzyskanie prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/12/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 216-620176

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i modernizacja obiektów przy ul. Belwederskiej 16 w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ oraz Rozdział XIX SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia:
1) rękojmi na opracowaną Dokumentację projektową na okres 24 miesięcy, rękojmia biegnie od daty podpisania 
protokołu odbioru Dokumentacji projektowej;
2) gwarancji na opracowaną Dokumentację projektową na okres 24 miesięcy, gwarancja biegnie od daty 
podpisania protokołu odbioru Dokumentacji projektowej;
3) rękojmi na Roboty budowlane na okres min. 60 miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego Robót budowlanych;
4) gwarancji na Roboty budowlane na okres min. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
Robót budowlanych;
5) gwarancji na zamontowany sprzęt i urządzenia na okres min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego Robót budowlanych;
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant 
Stołeczny Policji; 2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony 
danych osobowych: adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa; adres e-mail:iod@ksp.policja.gov.pl  .
5. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej, która zaplanowana jest w dniu 23.11.2022 r. o godz. 9:30 w 
Warszawie przy ul. Belwederskiej 16. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy.
Powinno być:
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1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i modernizacja obiektów przy ul. Belwederskiej 16 w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ oraz Rozdział XIX SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia:
1) rękojmi na opracowaną Dokumentację projektową na okres min. 24 miesięcy, rękojmia biegnie od daty 
podpisania protokołu odbioru Dokumentacji projektowej;
2) gwarancji na opracowaną Dokumentację projektową na okres min. 24 miesięcy, gwarancja biegnie od daty 
podpisania protokołu odbioru Dokumentacji projektowej;
3) rękojmi na Roboty budowlane na okres min. 36 miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego Robót budowlanych;
4) gwarancji na Roboty budowlane na okres min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
Robót budowlanych;
5) gwarancji na zamontowany sprzęt i urządzenia na okres min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego Robót budowlanych;
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant 
Stołeczny Policji; 2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony 
danych osobowych: adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa; adres e-mail:iod@ksp.policja.gov.pl  .
5. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej, która zaplanowana jest w dniu 23.11.2022 r. o godz. 9:30 w 
Warszawie przy ul. Belwederskiej 16. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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