Ogłoszenie nr 500049429-N-2017 z dnia 26-10-2017 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie: Zamówienie polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do zadania pn.:
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach
zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500039146-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 43068905200000,
ul. ul. Narutowicza 73, 20019 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 354 606, email zamowienia@lu.policja.gov.pl, faks 815 354 313.
Adres strony internetowej (url): http://lubelska.policja.gov.pl/lub/zamowieniapubliczne/aktualne-postepowania/41599,Aktualne-postepowania.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zamówienie polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy do zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót
remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
84/39/17/SZP/B
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym technologią standardem
robót zawarty został w specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
oraz w umowie. Za ujęcie wszystkich robót ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie
Wykonawca. 2. Zakres wnioskowanego zamówienia obejmuje zorganizowanie,
przeprowadzenie działań i robót w budynku Stacji obsługi WT na podstawie przepisów art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy tj. działań i robót polegających na powtórzeniu podobnych robót

budowlanych jakie udzielone zostały Wykonawcy w ramach zamówienia podstawowego pn. „
Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza
technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3” (nr sprawy: 50/39/17/SZP/B), w tym: a) w
ramach kontynuacji prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie dostosowania
stacji obsługi, instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz technologicznych do obowiązujących
przepisów prawa: rozbudowę instalacji odciągu spalin o wykonanie przedłużek do odciągu
spalin, wymianę instalacji w układzie TN-C na pięcioprzewodową w układzie TN-S.C w
tym wymiana oświetlenia (instalacja i osprzęt) w pomieszczeniach warsztatowych i
biurowych, wymiana zasilenia urządzeń podłączonych na stałe, wymiana instalacji napięcia
bezpiecznego 24V, wymiana instalacji gniazd w klasie EX w akumulatorowi, b) w ramach
kontynuacji robót budowlanych związanych z rozbudową i montażem instalacji sprężonego
powietrza: rozbudowę instalacji sprężonego powietrza o 8 pkt. 3. Postulowane przez
Zamawiającego wymagania, które winny być ujęte w informacji dla Wykonawcy: a)
akceptacja warunków umowy w całości, b) w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje
się do zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich działań i robót budowlanych
wymaganych dla realizacji umowy, jak również uzyskania/opracowania przez Wykonawcę
określonych w STWIORB wymaganych dokumentów, a w szczególności: wykonanie
inwentaryzacji powykonawczych, protokołów z prób i badań, instrukcji użytkowania i
ochrony p.poż. c) Wykonawca winien przed negocjacjami zapoznać się z warunkami
lokalizacyjno - terenowymi placu budowy, niezbędną dokumentacją, wymogami określonymi
w dokumentacji przetargowej i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami i uwzględnić
je w wynagrodzeniu, d) Roboty budowlane powinny zostać wykonane zgodnie z
wymaganiami i oczekiwaniami Zamawiającego zawartymi w STWIORB oraz
obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa, e) Wykonawca przystępując do niniejszej
procedury uzyskał wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych
okoliczności jakie mogą mieć wpływ na złożoną ofertę i wstępną i bierze pełną
odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy, f) podczas przygotowania
oferty Wykonawca oparł swoją wiedzę na danych przekazanych przez Zamawiającego, na
własnej fachowej analizie i doświadczeniu oraz wizjach remontowanego obiektu, g)
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek, h) Wykonawca wykona na swój koszt
wszystkie pomiary, analizy oraz badania konieczne do przeprowadzenia celem realizacji
zadania, w tym pomiary instalacji elektrycznej - ochronne i kontrolne, sporządzi z
przeprowadzonych pomiarów/badań stosowne protokoły, i) Wykonawca zobowiązuje się do
przejęcia odpowiedzialności i udzielenia gwarancji oraz rękojmi z tytułu wad przedmiotu
umowy, j) termin wykonania przedmiotu zadania: 15.12.2017r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45251143-5
Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45320000-6, 45331210-1, 45400000-1, 45453000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 488179.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Innowacyjne „Innotech”
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zemborzycka 112E
Kod pocztowy: 20-445
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 600000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 600000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 600000
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 90
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O
CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6
ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający w dniu 11.07.2017 r. udzielił zamówienia podstawowego Wykonawcy
Przedsiębiorstwo Innowacyjne „Innotech”, ul. Zemborzycka 112E, 20-445 Lublin,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W ogłoszeniu o zamówieniu dla
zamówienia podstawowego Zamawiający przewidział możliwość udzielenia w okresie 3 lat
od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zamówienie było
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego
przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy jego
wartości. Przewidziano w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego n/w
zakres robót: prac projektowych w zakresie dostosowania obiektu do obowiązujących
przepisów prawa, kontynuacja remontu budynku garażowego OPP w zakresie objętym
dokumentacją, kontynuacja prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie
dostosowania stacji obsługi, instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz technologicznych do
obowiązujących przepisów prawa, kontynuacji robot budowlanych związanych z
rozbudową i montażem instalacji sprężonego powietrza, naprawy elewacji obiektu
magazynu Wydziału Zaopatrzenia. Przewidziano, zamówienie polegające na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych o wartości szacunkowej 550 895,80 netto, co stanowi
równowartość 131 954,65 €.

