Przedmiot: Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni utwardzonej na
terenie Komisariatu Policji w Krośniewicach przy
ul. B. Prusa 19
Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Województwo: łódzkie
Adres: 91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112
Telefon: 042 6652295
Fax: 042 6652080
Strona internetowa: www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl
Data publikacji: 2013-10-08
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, 91-048 Łódź, ul. Lutomierska
108/112, REGON: 47075497600000
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia jest na
wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni utwardzonej na terenie
Komisariatu Policji w Krośniewicach przy ul. B. Prusa 19. Roboty obejmują remont nawierzchni
utwardzonej oraz podmurówki części ogrodzenia.
2.Zakres robót oraz materiały określono w dokumentacji technicznej, kosztorysach nakładczych
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
Podane w treści SIWZ nazwy mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie
oczekiwanego standardu. Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał asortyment o nie
gorszych parametrach technicznych niż wskazany w Załączniku nr 2, a w przypadku zaoferowania
przez Wykonawcę odpowiedników wskazanych produktów to na Wykonawcy będzie spoczywał
obowiązek udowodnienia, że zaproponowany asortyment jest równoważny do określonego w SIWZ.
4.Szczegółowe warunki wykonania zamówienia oraz odbioru robót zostały określone w Załączniku
nr 8 do SIWZ - Wzorze umowy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia

jest na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni utwardzonej na terenie
Komisariatu Policji w Krośniewicach przy ul. B. Prusa 19. Roboty obejmują remont nawierzchni
utwardzonej oraz podmurówki części ogrodzenia.
2.Zakres robót oraz materiały określono w dokumentacji technicznej, kosztorysach nakładczych
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
Podane w treści SIWZ nazwy mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie
oczekiwanego standardu. Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał asortyment o nie
gorszych parametrach technicznych niż wskazany w Załączniku nr 2, a w przypadku zaoferowania
przez Wykonawcę odpowiedników wskazanych produktów to na Wykonawcy będzie spoczywał
obowiązek udowodnienia, że zaproponowany asortyment jest równoważny do określonego w SIWZ.
4.Szczegółowe warunki wykonania zamówienia oraz odbioru robót zostały określone w Załączniku
nr 8 do SIWZ - Wzorze umowy.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000000
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 500,00 zł.,
słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100.
Wadium należy wnieść nie później niż przed terminem składania ofert
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
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:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
2013-10-24 godzina: 10:00, miejsce: Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112

IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

