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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Szkoła Policji w Katowicach
gen. Zygmunta Waltera Jankego 276
Katowice
40-684
Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Falkowska
Tel.: +48 326069441
E-mail: zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl
Faks: +48 326069279
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa jednostka organizacyjna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: szkolenie Policji

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach
Numer referencyjny: 1/ZP/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
45216100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej
Szkoły Policji w Katowicach na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych.
2. Przedmiot zamówienia, obejmujący policyjną strzelnicę ćwiczebną do prowadzenia strzelań ze zmiennych
inii otwarcia ognia, stanowi zaplecze dydaktyczne i szkoleniowo - treningowe dla słuchaczy Szkoły Policji w
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Katowicach oraz umożliwia doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Policji odbywających szkolenia i kursy w
Szkole Policji w Katowicach.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 46 517 909.46 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45110000
45310000
45330000
45331200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Katowice, ul. gen. Zygmunta Waltera Jankego 276

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej
Szkoły Policji w Katowicach na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych.
2. Przedmiot zamówienia, obejmujący policyjną strzelnicę ćwiczebną do prowadzenia strzelań ze zmiennych
linii otwarcia ognia, stanowi zaplecze dydaktyczne i szkoleniowo - treningowe dla słuchaczy Szkoły Policji w
Katowicach oraz umożliwia doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Policji odbywających szkolenia i kursy w
Szkole Policji w Katowicach.
3. Zespół zaprojektowanych strzelnic składać się będzie z czterech hal strzeleń oraz jednej strzelnicy
technicznej tzw. killing house w następującym układzie:
1) hala strzelań B1a – wielokierunkowa strzelnica taktyczna killing house – energia kinetyczna początkowa
pocisku do 1 000 J;
2) hala strzelań B1b – dwustrefowa, 25 m, energia kinetyczna początkowa pocisku do 2 000 J;
3) hala strzelań B1c - dwustrefowa, 25 m, energia kinetyczna początkowa pocisku do 1 000 J;
4) hala strzelań B2 – dwustrefowa, kryta, 25 m, energia kinetyczna początkowa pocisku do 1 000 J;
5) hala strzelań B3 – trzystrefowa, kryta, interaktywna 20 m, energia kinetyczna początkowa pocisku do 1 000 J;
6) pomieszczeń zaplecza do obsługi technicznej i prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu wyszkolenia
strzeleckiego taktyki i technik interwencji.
4. Istniejące trzy osie strzeleckie w pawilonie A oraz pomieszczenia w budynkach zaplecza pomocniczego
zostaną poddane przebudowie z dostosowaniem do nowych przepisów. Przebudowany pawilon A będzie się
składał z trzech osi strzelań:
1) oś A1 – dwustresowa, częściowo zakryta, 25 m, energia kinetyczna początkowa pocisku do 1 000 J;
2) oś A2 – trzystrefowa, częściowo zakryta, 50 m, energia kinetyczna początkowa pocisku do 2 200 J;
3) oś A3 – trzystrefowa częściowo zakryta, 50 m z wjazdem dla pojazdu o masie do 3,5 t, energia
kinetycznapoczątkowa pocisku do 2 200 J;
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4) odnowionych pomieszczeń do obsługi technicznej i prowadzenia zajęć dydaktycznych w
istniejącychbudynkach zaplecza.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na roboty budowlane / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na zamontowany sprzęt i urządzenia / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 027-059069

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
02/08/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane BUDECON Spółka Akcyjna
ul. Braci Mieroszewskich 126B
Sosnowiec
41-219
Polska
E-mail: biuro@budecon.pl
Kod NUTS: PL22B
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Mario International Technology & Service Spółka z o.o. ,
ul. Skowrończa 2, lok. 1
Gliwice
44–100
Polska
E-mail: mitands@mitands.pl
Kod NUTS: PL229
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 44 065 040.65 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
02-676
Warszawa
Postępu 17a
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Prawa zamówień publicznych
„Środki ochrony prawnej” (art. 179 - 198g Prawa zamówień publicznych), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
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przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o
zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
Prawa zamówień publicznych.
3. Terminy wnoszenia odwołań:
3.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Prawa
zamówień publicznych zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej,
3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3.1. i pkt 3.2. wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami Prawa zamówień publicznych czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Prawa zamówień publicznych.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Prawa zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne
z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019

