
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/portal/KWP/591/1366/

Poznań: Remont zespołu budynków Komendy Miejskiej Policji  w Koninie

Numer ogłoszenia: 230336 - 2013; data zamieszczenia : 14.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Komenda Wojewódzka Policji , ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań, woj.

wielkopolskie, tel. 061 8412743, 8412740, faks 061 8412744.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.wielkopolska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Remont zespołu budynków Komendy Miejskiej Policji

w Koninie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie robót budowlanych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej na dotyczącej remontu

zespołu budynków położonych na terenie Komendy Miejskiej Policji w Koninie przy ul. Przemysłowej 2, oraz

wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych wg opracowanej przez niego dokumentacji projektowej.

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na wykonaniu robót budowlanych

tożsamych z zamówieniem podstawowym. Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone w okresie trzech

lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia do kwoty stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia

podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.45.30.00-7, 71.22.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 4.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15 000,00 zł. 2. Wadium

może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) w pieniądzu: przelewem na rachunek

Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją /Wadium -

ZZP-2380-60/2013/ 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4)

gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z

2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.). W przypadkach określonych w ppkt 2-5 Wykonawca zobowiązany jest do

dostarczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu (sekretariat Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP w

Poznaniu) oraz załączenia do oferty kopii oryginału poświadczonej za zgodność z oryginałem, a w przypadku

określonym w ppkt 1 Wykonawca załączy do oferty kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium

poświadczoną za zgodność z oryginałem. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde

pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5

ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na

okres nie krótszy niż okres związania ofertą. 4. Zamawiający zwróci wadium: 1) wszystkim Wykonawcom

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 5; 2) Wykonawcy, którego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu z nim umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia

należytego wykonania umowy; 3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania

ofert. 5. Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o

którym mowa a art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1

ustawy chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2) Wykonawca, którego oferta

została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: 1) co

najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu zarządzającego systemu

bezpieczeństwa integrującego co najmniej system monitoringu wizyjnego (CCTV) i systemu kontroli

dostępu (SKD) wraz ze ściankami przeciwpożarowymi o izolacyjności ogniowej EI60/EI30 dla budynku

(z wyłączeniem hal sportowo-rekreacyjnych, przemysłowych i handlowych) o kubaturze co najmniej

3000 m3; 2) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu systemu

monitoringu wizyjnego CCTV z co najmniej 6 sztukami kamer IP Full HD; 3) co najmniej 1 robotę

budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu remontu budynku (z wyłączeniem hal sportowo-

rekreacyjnych, przemysłowych i handlowych) o powierzchni użytkowej objętej tymi robotami nie

mniejszej niż 300 m2, obejmującą swym zakresem co najmniej roboty ogólnobudowlane oraz

instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych; 4) co najmniej 1 robotę budowlaną

polegającą na dostosowaniu w niezbędnym zakresie stref ochronnych/dostępowych do przepisów o

ochronie informacji niejawnych, oraz załączy dowody, określające, czy roboty te zostały wykonane w

sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni ten warunek wykazując, że będzie dysponować: 1) osobą posiadającą uprawnienia

do projektowania w specjalności architektonicznej; 2) osobą posiadającą uprawnienia do projektowania

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

3) osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 4) osobą

posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej; 5) osobą posiadającą

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności konstrukcyjno -

budowlanej; 6) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 7) osobą

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 8)

osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

telekomunikacyjnej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni ten warunek wykazując, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na
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kwotę nie niższą niż 400 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz robót  budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane

w sposób należyty oraz wskazujących,  czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone;

określenie robót  budowlanych,  których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych  niewykonanych  lub  wykonanych

nienależycie

należy  wskazać:  1)  co  najmniej  1  robotę  budowlaną  polegającą  na  zaprojektowaniu  i  wykonaniu

zarządzającego systemu bezpieczeństwa integrującego co najmniej system monitoringu wizyjnego (CCTV)

i  systemu  kontroli  dostępu  (SKD)  wraz  ze  ściankami  przeciwpożarowymi  o  izolacyjności  ogniowej

EI60/EI30  dla  budynku (z wyłączeniem hal  sportowo-rekreacyjnych,  przemysłowych i  handlowych)  o

kubaturze  co najmniej 3000 m3;  2)  co najmniej 1 robotę  budowlaną  polegającą  na zaprojektowaniu i

wykonaniu systemu monitoringu wizyjnego CCTV z co najmniej 6 sztukami kamer IP Full HD; 3) co najmniej

1 robotę  budowlaną  polegającą  na zaprojektowaniu i wykonaniu remontu budynku (z wyłączeniem hal

sportowo-rekreacyjnych, przemysłowych i handlowych) o powierzchni użytkowej objętej tymi robotami nie

mniejszej niż 300 m2, obejmującą swym zakresem co najmniej roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne

w  zakresie  instalacji  sanitarnych i  elektrycznych;  4)  co  najmniej  1  robotę  budowlaną  polegającą  na

dostosowaniu w niezbędnym zakresie stref ochronnych/dostępowych do przepisów o ochronie informacji

niejawnych, oraz załączy dowody, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz

wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
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art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące

podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.  24 ust.  1 pkt 10 i 11

ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed  upływem terminu składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału w  postępowaniu o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie  określonym w  art.  24  ust.  1  pkt  4-8  -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB
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ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym

wymaganiom nale ży przedło żyć:

inne dokumenty

1)  koncesję  na  wykonywanie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  usług  ochrony  mienia  w  formie

zabezpieczenia  technicznego;  2)  certyfikat  autoryzowanego  instalatora  zintegrowanych  systemów

zabezpieczeń obiektów zgodny z Programem funkcjonalno-użytkowym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego. 2)

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: a) ofertę podpisuje inna

osoba niż Wykonawca, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia

publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu

prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie

do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka

korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3) W przypadku gdy Wykonawca w celu

spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do

wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Zamawiający, w celu oceny, czy

Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego

wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia stosownych dokumentów dotyczących, w szczególności: a) zakresu

dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym

podmiotem; c) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;

d) ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie prowadzona:

http://www.ppp.pwpw.pl

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:
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Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności

wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiany technologiczne, w

szczególności konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych

niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. Zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego

wynagrodzenia Wykonawcy mogą być natomiast powiązane z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach

określonych przez strony. 2) Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki

VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza

możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego

przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty

podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 3) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu

Umowy - w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wszystkie spełnione świadczenia oraz

udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi

świadczeniami do dnia rezygnacji. 4) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty

inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących

uniknięcie kolizji. 5) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (projektanci i

kierownicy robót), na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których

mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, również będzie wymagała zaakceptowania przez

Zamawiającego. 6) Termin zakończenia prac może ulec przedłużeniu w wyniku wystąpienia następujących

okoliczności: a) wstrzymania robót przez Inspektora nadzoru na wniosek Kierownika robót w wyniku wystąpienia

warunków atmosferycznych, utrudniających lub uniemożliwiających realizację robót; b) wystąpienia innych

okoliczności, które utrudniają lub uniemożliwiają realizację robót, za które nie odpowiada żadna ze stron, w

szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,

zezwoleń itd.; c) będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności

wstrzymanie robót przez Zamawiającego; d) innych przyczyn zewnętrznie niezależnych od Zamawiającego oraz

Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z

okoliczności wymienionych pkt 6, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania

tych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/portal/KWP/591/1366/

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Komenda Wojewódzka Policji

w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych ul. Dąbrowskiego 17 A, pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  01.07.2013
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godzina 11:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych ul.

Dąbrowskiego 17 A, sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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